
 



ค ำน ำ 

 
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร ได้จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนตามที่กรมศุลกากรแต่งตั้ง  
ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการสืบสวนและสอบสวนทางวินัย โดยน าหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการสืบสวน
ข้อเท็จจริง การสอบสวนความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง การสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การจัดท า
รายงานการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งน ากฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับ
กรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๒ มารวบรวมไว้ เพ่ือให้การสืบสวนและสอบสวน
ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
และเป็นไปด้วนความโปร่งใส ยุติธรรม แก่บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินการสืบสวน
และสอบสวน อันเนื่องจากอาจถูกบุคคลผู้เกี่ยวข้องร้องเรียนกระบวนการสืบสวนและสอบสวน ซึ่งเป็นไป  
ตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้งยังเป็น 
การเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องวินัยและการด าเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 ส่วนจริยธรรมและวินัย (เดิม) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดท าคู่มือ
การสืบสวนและสอบสวน เพ่ือใช้ในการศึกษาและท าความเข้าใจของคณะกรรมการสอบสืบสวนข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการสอบสวน พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 
และไม่เพียงพอในการที่จะแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบ 
ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
จัดพิมพ์เพ่ิมเติมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการสอบสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน และผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 1 
บททั่วไป 

 
  “วินัย” (Discipline) เป็นรูปแบบหนึ่งของจริยธรรมทีเ่ป็นมาตรฐานความประพฤติที่ชอบด้วย
หน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่นั้นๆ กล่าวคือ ผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดต้องมีวินัยที่ชอบด้วยหน้าที่นั้น 
ซึ่งมาตรฐานความประพฤติที่ชอบด้วยหน้าที่ซึ่งถูกก าหนดไว้นี้อาจเป็นมาตรฐานความประพฤติที่เป็นรูปธรรม
หรือนามธรรมก็ได้ และเมื่อบุคคลใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานความประพฤติเช่นว่านั้น 
บุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัย และมีบทบังคับ (Sanction) เป็นการลงโทษส าหรับการกระท า
ความผิดวินัยนั้น  
  การรักษาวินัยและการลงโทษทางวินัยนี้เป็นทฤษฎีที่ถูกน ามาใช้เป็นกรอบความประพฤติ  
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือท าให้เกิดคนดีมีคุณธรรมในระบบราชการ ควบคู่ไปกับการมีสมรรถนะตามหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ราชการด าเนินการไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ เพ่ือความเจริญและ
ความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของประชาชน และสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีให้แก่ทางราชการ  
โดยส านักงาน ก.พ. ได้น ามาก าหนดเป็นหลักการในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
   กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานราชการที่มีบุคลากรหลายประเภท นอกจากมีข้าราชการพลเรือน
ที่เป็นบุคคลหลักของส่วนราชการแล้ว กรมศุลกากรยังมีบุคคลประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว เข้ามาร่วมปฏิบัติราชการที่เป็นภารกิจของกรมศุลกากรอีกด้วย ดังนั้น กรมศุลกากร 
ย่อมมีมาตรฐานความประพฤติที่ก าหนดไว้ส าหรับบุคลากรของกรม และเมื่อบุคคลใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานความประพฤติอันถือเป็นการกระท าที่เป็นความผิดวินัย กรมศุลกากรในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัดย่อมจะต้องเป็นผู้ด าเนินการทางวินัยกับบุคคลเหล่านั้นด้วย  
    
 1.1 ประเภทของการด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 
  การด าเนินการทางวินัยเป็นวิธีการหนึ่งในการปูองปรามมิให้บุคคลกระท าผิดวินัย กล่าวคือ
เป็นการด าเนินการที่กระท าเป็นพิธีการตามกฎหมาย เมื่อมีบุคคลมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
โดยกรมศุลกากรได้แบ่งประเภทการด าเนินการทางวินัยตามประเภทของบุคลากร ดังต่อไปนี้   
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  1.1.1 การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการ 
   ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดกรมศุลกากร คือบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
ให้เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร และเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่บุคคลที่เป็นข้าราชพลเรือน
ทุกคน การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนที่มีมูลกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจึงอยู่ภายใต้บังคับ 
ของบัญญัติในหมวด 6 และหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
ดังจะได้กล่าวในบทต่อๆ ไป  
   การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการนั้นจะต้องค านึงว่าผู้ถูกด าเนินการทางวินัยนั้น  
มีสภาพเป็นข้าราชการ กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดซึ่งถูกด าเนินการทางวินัยจะต้องเป็นข้าราชการในขณะ
กระท าผิดวินัยและเป็นข้าราชการอยู่ในขณะที่ถูกด าเนินการทางวินัย หากแม้ได้มีการกระท าผิดวินัย  
แต่ขณะนั้นผูก้ระท าผิดวินัยยังไม่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ หรือขณะกระท าผิดวินัย ผู้กระท าผิดวินัยออกจาก
ราชการแล้ว ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีเช่นนี้ 
ส่วนราชการต้นสังกัดไม่สามารถด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้กระท าผิดวินัยออกจากราชการแล้ว 
แต่มีเหตุตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ให้อ านาจ  
ส่วนราชการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ออกจากราชการได ้โดยเสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 

  1.1.2 การด าเนินการทางวินัยกับพนักงานราชการ 
   พนักงานราชการที่สังกัดกรมศุลกากร เป็นบุคคลกรที่รัฐได้พิจารณาถึงความจ าเป็น
และศักยภาพของบุคคลซึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมของรัฐซึ่งต้องด าเนินการด้วยข้าราชการ  
พลเรือนที่มีการบรรจุแต่งตั้งน้อยและขาดความรู้ความสามารถที่เป็นทักษะพิเศษ หรือความรู้เฉพาะด้าน 
ขณะเดียวกันก็เป็นความต้องการของรัฐที่ต้องการสร้างระบบบุคลากรขึ้นมาทดแทนระบบลูกจ้างประจ า 
ที่ยกเลิกไปรัฐจึงสร้างกลไกในการเลือกสรรบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่คล่องตัวขึ้นโดยการว่าจ้าง
บุคคลในลักษณะเดียวกับเอกชนเข้ามาเป็นพนักงานราชการของหน่วยงานทางราชการ โดยให้มีก าหนดสัญญาจ้าง
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและให้ค่าตอบแทนการจ้างที่สูงกว่าข้าราชการ แต่ไม่ได้มีสิทธิในการเบิกจ่าย
ค่าสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชาและมีกฎหมาย
ที่เป็นกรอบเช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน คื อ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2547 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้มีการก าหนดข้อก าหนดทางวินัย
พนักงานราชการในท านองเดียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
และอาศัยหลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
แต่ให้อ านาจส่วนราชการต้นสังกัดสามารถก าหนดข้อกฎหมายที่จะใช้บังคับกับพนักงานราชการในสังกัด 
ของตนเพ่ิมเติมได ้
 กรมศุลกากรไดอ้าศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ในการ
ออกระเบียบภายในส่วนราชการโดยเฉพาะ คือ ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2551 ที่
น ามาใช้บังคับแก่พนักงานราชการที่สังกัดกรมศุลกากร ซึ่งมีการก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับพนักงาน
ราชการในสังกัดกรมศุลกากรโดยเฉพาะในบางเรื่อง และตาม ข้อ 46 วรรคสอง ก าหนดว่าการด าเนินการทาง
วินัย ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้พิจารณาสอบสวนตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชา
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เห็นสมควร แต่ถ้ า เป็นกรณีกล่ าวหาว่ ากระท าผิ ดวินั ยอย่ า งร้ ายแรง ให้ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ  
ขึ้นท าการสอบสวน และตามวรรคสี่ก าหนดว่า หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา การสั่งพักราชการ
หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอการสอบสวนพิจารณา ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
ให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ซึ่งกรณีกระท าผิดวินัย  
อย่างไม่ร้ายแรง กรมศุลกากรในฐานะผู้บังคับบัญชาจะมีค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ว่าคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวน ให้น าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ดังนั้น การด าเนินการวินัยกับพนักงานราชการของกรมศุลกากร จึงต้อง
ด าเนินการโดยพิจารณาฐานความผิดวินัยของพนักงานราชการ ซ่ึงบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่อาศัยบทบัญญัติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 
ในการด าเนินการทางวินัยเช่นเดียวกับข้าราชการ 

 1.1.3 การด าเนินการทางวินัยกับลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว  
   ลูกจ้างประจ าสั งกัดกรมศุลกากร เป็นบุคคลเข้ามาท างานในส่วนราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ส่วนลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
กรมศุลกากร นั้นเป็นการจ้างบุคคลเข้ามาท างานในส่วนราชการตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง  
ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 ซึ่งก าหนดให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 มาบังคับแก่ลูกจ้างชั่วคราวด้วย 
   ในส่ วนของวิ นั ยและการรั กษาวิ นั ย  ตลอดจนการด า เนิ นการทางวิ นั ย 
กับลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมศุลกากรนั้นจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 50 วรรคสองก าหนดว่า การด าเนินการทางวินัย  
ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้พิจารณาสอบสวนตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชา
เห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน 
ข้อ 55 วรรคห้า ก าหนดว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวน
พิจารณาให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ซึ่งกรณีกระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง กรมศุลกากรในฐานะผู้บังคับบัญชาจะมีค าสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ว่าคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบสวน ให้น าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ดังนั้น การด าเนินการวินัยกับลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว
กรมศุลกากรจึ งต้องด า เนิ นการโดยอาศัยบทบัญญัติ ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์การด า เนินการทางวินั ย 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในการด าเนินการทางวินัยเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ ส่วนการพิจารณาฐานความผิดวินัยของลูกจ้างประจ า ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการพ.ศ. 2537 บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตาม หมวด 4 วินัยและการรักษา
วินัย ข้อ 28 - ข้อ 46  
 1.2 กระบวนการด าเนินการทางวินัย  
  จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกรมศุลกากรนั้น แม้จะมีพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ที่แยกกัน 
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แต่การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว นั้นจะอาศัยหลักเกณฑ์  
การด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วย    
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 โดยอนุโลม  
  การด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมศุลกากรนั้น จะเริ่มต้นขึ้นจากการมีการกล่าวหา
ว่าเจ้าหน้าที่สังกัดกรมศุลกากรกระท าผิดวินัย ซึ่งการกล่าวหาเช่นว่านี้อาจเกิดจากการกล่าวหาจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกรณีเป็นที่ผู้บังคับบัญชาสงสัยด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดว่ามีการกระท าผิดวินัยเกิดขึ้น เช่น พบข่าว
หนังสือพิมพ์ว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรกระท าผิดวินัย ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน หรือผู้บังคับบัญชา 
พบเห็นการกระท าผิดวินัยด้วยตนเอง เป็นต้น และเมื่อมีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยเช่นว่านี้ ผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น มีหน้าที่ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชาไปจนถึงอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการทางวินัยตามความในมาตรา 90 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 (ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยได้แก่
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามาตรา 57 ในที่นี้เพื่อความเข้าใจจะใช้ค าว่า อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย) 
  เมื่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายได้รับทราบรายงานแล้ว อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีอ านาจในการพิจารณาว่ากรณีที่ได้รับรายงานนั้นมีมูลว่าเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรได้กระท าผิด
วินัยหรือไม่ หากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่ามีมูล อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย มีอ านาจที่จะสั่งการให้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเสียก่อน แต่หากเห็นว่าข้อเท็จจริง 
ที่มีอยู่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่ามีกรณีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ อธิบดีกรมศุลกากรหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก็มีอ านาจสั่งการให้ด าเนินการทางวินัยต่อไปได้  ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 91 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  กรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สั่งการให้ด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่
สังกัดกรมศุลกากรคนหนึ่งคนใด จะต้องพิจารณาว่ามูลกรณีที่ถูกกล่าวหานั้น มีมูลกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เนื่องจากการมีวิธีการด าเนินการทางวินัยที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
กรณีวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจะต้องด าเนินการให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและเปิด
โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อกล่าวหา เพ่ือให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาและลงโทษ 
ส่วนกรณีการด าเนินการวินัยอย่างร้ายแรงนั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ก าหนดใหอ้ธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาท าการสอบสวนกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ 
ในการพิจารณาลงโทษก็มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ส าหรับการกระท าความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย อ านาจสั่งยุติเรื่องหรือพิจารณาลงโทษทางวินัยได้เลย แต่กรณีการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง อ านาจการพิจารณาลงโทษทางวินัย ต้องเสนอต่อ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เพ่ือพิจารณาและ 
มีมติเสียก่อนแล้วจึงจะลงโทษตามมติของ อ.ก.พ.กรมศุลกากร 1 
                                                           
1 หมายเหตุ การรายงาน อ.ก.พ. กรมศุลกากรเพื่อท าค าสั่งลงโทษส าหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นการด าเนินการ
เฉพาะกรณีการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 กรณีที่พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศุลกากรกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ไม่ต้อง
รายงาน อ.ก.พ. กรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากรสามารถท าค าสั่งลงโทษ
ส าหรับการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ 
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แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย 

เป็นที่สงสัย กล่าวหา 

ผู้บังคับบัญชา 

อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ตาม ม. 57 

พิจารณาสั่งการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ไม่มีมูล มีมูล ให้ยุติเรื่อง 

ไม่ร้ายแรง 

 
ร้ายแรง ความผิดปรากฏชัดแจ้ง 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและเปิดโอกาส

ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งข้อกล่าวหา 
/ด าเนินการสอบสวน 

 

อธิบดีกรมศุลกากรหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่ร้ายแรง 
ม.96 

ร้ายแรง 

อ.ก.พ. 
กรมศุลกากร 

ม.97 

ออกค าสั่งลงโทษ 

ผิด ไม่ผิด 

สั่งยุติเรื่อง 
ม.92 ว.2 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง 

ม.90 

ม.91 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและเปิดโอกาส

ให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งข้อกล่าวหา 
/ด าเนินการสอบสวน 

  

อธิบดีกรมศุลกากรหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่ผิด 

ให้สั่งยุติเรื่อง 
ม.93 ว.2 

ไม่ร้ายแรง 
ม.96 

ร้ายแรง 

ออกค าสั่งลงโทษ 

ผิด 

 ม.92  ม.95  ม.93 
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 1.3 คณะกรรมการ 
  การด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร โดยปกติอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
จะด าเนินการในรูปของของคณะกรรมการ หากได้รับรายงานจากผู้บังคับบัญชาว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณี
เป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรกระท าผิดวินัย แต่พฤติการณ์ยังไม่ชัดเจนกรมศุลกากรจะมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง แต่ถ้าจากรายงานมีพฤติการณ์เพียงพอที่จะพิจารณาหรือจากการสืบสวน
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย กรมศุลกากรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมูลที่ปลากฎว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง 
ซึ่งการด าเนินการและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวน 
มีความแตกต่างกัน ดังนี้  

  1.3.1 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
   คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นคณะบุคคลที่กรมศุลกากรแต่งตั้ งขึ้น 
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการกล่าวหาหรือสงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย เพ่ือน า
ข้อเท็จจริงนั้นมาพิจารณาว่าผู้นั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับกรณีนั้นๆ 
   การด าเนินการของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในชั้นนี้ เป็นการอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 (2) ที่ก าหนดให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการสืบสวนเอง
หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้องด าเนินการสืบสวนแล้วรายง าน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ ดังนั้นองค์ประกอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะประกอบด้วยบุคคล
ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  แต่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการสืบสวนเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการทางวินัย มิใช่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการทางวินัย ดังนั้น คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจึงไม่ได้มีฐานะเป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนกรมศุลกากร  
ในฐานะที่ได้รับมอบหมายอ านาจจากอธิบดีกรมศุลกากร ดังนั้นการด าเนินการของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงจึงถูกจ ากัดมิให้เกินไปกว่าอ านาจที่อธิบดีกรมศุลกากรจะมีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
   การสืบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ได้ถือเป็นการด าเนินการทางวินัยตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น การที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
เรียกพยานเอกสารหรือเรียกให้บุคคลมาให้ปากค าเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงยังไม่ได้เป็นการสอบสวนทางวินัย  
ที่คณะกรรมการจะต้องด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหา 
เป็นเพียงการขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากทุกฝุายที่เก่ียวกับกรณีที่สืบสวนเท่านั้น คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงจึงไม่มีอ านาจบังคับให้บุคคลหนึ่งบุคลใดส่งพยานเอกสารหรือมาให้ถ้อยค าได ้ 

  1.3.2 คณะกรรมการสอบสวน 
   คณะกรรมการสอบสวน คือ คณะบุคคลที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกรมศุลกากร เพ่ือด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 
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ที่พิจารณาจากพฤติการณ์และข้อเท็จจริง เห็นว่ากรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรผู้นั้น
กระท าผิดวินัย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสอบสวนในการด าเนินการทางวินัยไว้เป็นการเฉพาะ และตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง มีฐานะเป็น     
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งหากผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการดังกล่าว 
ผู้นั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วย  
   คณะกรรมการสอบสวน ที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้งขึ้น จะต้องด าเนินการ
ทางวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.   
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดและจะต้องจัดท ารายงานการสอบสวนรายงานต่ออธิบดี
หรือผู้ได้รับมอบหมายเพ่ือพิจารณาว่าเรื่องที่ได้ด าเนินการสอบสวนนั้นปรากฏข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากรผู้ใดได้กระท าผิดวินัยตามที่มีมูลกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
หรือไม่ อย่างไร และถ้ากระท าผิดวินัย เห็นควรลงโทษแก่ผู้นั้นสถานใด 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและอย่างร้ายแรง ตามข้อ 
12 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้การแต่งตั้งบุคคล
เป็นกรรมการในเรื่องหนึ่ง จะต้องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วย ประธานกรรมการอ่ืนอีก       
อย่างน้อยสองคน โดยกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ เห็นได้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และขณะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานคณะกรรมการ 
ต้องด ารงต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร 1011/ว2 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
ก าหนดต าแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 และอาจแต่งตั้ง
ให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างประจ าเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสาระส าคัญของการด าเนินการ
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ  
ทางวินัย พ.ศ. 2556 เป็นการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน แต่แนวทางปฏิบัติของส านักงาน ก.พ.    
ไม่เห็นควรให้แต่งตั้งพนักงานราชการของหน่วยงานเป็นกรรมการ  แต่อนุโลมให้แต่เฉพาะการเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการเท่านั้น จะแต่งตั้งพนักงานราชการเป็นกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญมิได้ และ
กรณีส าคัญการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรรมการหนึ่งคนต้องด ารงต าแหน่งนิติกร หรือ
ผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์
ด้านด าเนินการทางวินัย ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง 
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ยกเว้นไม่น าความในวรรคนี้มาใช้ 
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บทที่ 2 
การเริ่มต้นกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

 
  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการกรมศุลกากรนั้น อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 ส่วนการด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ เป็นไปตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วย
พนักงานราชการพ.ศ. 2551 ข้อ 46 วรรคสอง การด าเนินการทางวินัย ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงให้พิจารณาสอบสวนตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร แต่ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน และตามวรรคสี่ ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ 
การสอบสวนพิจารณา การสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอการสอบสวนพิจารณา  
ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม และการด าเนินการทางวินัยลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 50 วรรคสอง ก าหนดว่า  
การด าเนินการทางวินัย ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้พิจารณาสอบสวนตามวิธีการ
ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น  
ท าการสอบสวน และข้อ 55 วรรคห้า ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
เห็นได้ว่าการด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวจะใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 เป็นหลัก
ในการพิจารณา  
  จุดเริ่มต้นก่อนการด าเนินการทางวินัยเกิดขึ้น ไม่ว่าเหตุเริ่มต้นนั้นจะมาจากการกล่าวหาหรือ
กรณีเป็นที่สงสัยก็ตาม ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบ
เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อไป ซึ่งค าว่า “ผู้บังคับบัญชา” ตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงหมายความถึง ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นที่มีกฎหมายก าหนดให้ เป็น 
ผู้ที่มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการนั้นได้ 
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  ส่วน “ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ในที่นี้หมายถึง อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ได้รับมอบหมายตามมาตรา 90 วรรคสาม  
ของพระราชบัญญัติดังกล่าว มีอ านาจด าเนินการทางวินัยข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งระดับอ านวยการระดับต้น 
หรือระดับช านาญการพิเศษหรือลงมา 
  การรายงานกรณีเป็นที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนกระท าผิดวินัย  
ตามความในมาตรา 90 ถือเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายที่ผู้ บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หากผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 90 ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยไม่สุจริตจะเป็นการกระท าผิดวินัยฐานหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 90 วรรคสองด้วย 
 
 2.1 การด าเนินการเม่ือมีการกล่าวหา หรือเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย 
  การกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัย เป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินการทางวินัยตามความในมาตรา 90 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่จาก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2551 หมวด 1 การด าเนินการทางวินัยเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย 
สามารถสรุป “กรณีกล่าวหา” และ “กรณีเป็นที่สงสัย” ว่าข้าราชการ พลเรือนสามัญกระท าผิดวินัย 
มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
  “กรณีกล่าวหา” คือ กรณีที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระท าการกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้หนึ่งผู้ใดว่าได้กระท าผิดวินัยข้าราชการต่อผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว โดยอาจ
เป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ หรือเป็นการกล่าวหาโดยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาบันทึกและ  
ผู้กล่าวหาได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาไว้ก็ได้ 
  “กรณีเป็นที่สงสัย” คือ กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้หนึ่งผู้ใดสงสัยว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนนั้นอาจกระท าผิดวินัย ซึ่งอาจมีเหตุอันควรสงสัย              
ด้วยเหตุประการใดๆ ก็ได้ เช่น ผู้บังคับบัญชาได้รับการแจ้งจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาของตนกระท าผิดวินัย แต่ผู้แจ้งเหตุดังกล่าวไม่ประสงค์จะลงลายมือชื่อ หรืออาจได้รับการแจ้ง
เป็นหนังสือโดยมิได้ลงชื่อผู้ส่ง (บัตรสนเท่ห์) ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัย เป็นต้น  
 
 2.2 กรณีมีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
  ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 3 ก าหนดให้กรณีมีการกล่าวหา
เป็นหนังสือการกล่าวหาต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา 2. ระบุชื่อ
หรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาผู้ใด 3. ระบุข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์แห่งการกระท าที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้ หรือแสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวน
สอบสวนต่อไปได้ ส่วนกรณีกล่าวหาด้วยวาจา ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นจัดท าบันทึกค ากล่าวหาที่มีรายละเอียด
ตามที่กล่าวไว้ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
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 2.3 กรณีเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย 
  ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 4 ก าหนดว่ากรณีเป็นที่สงสัยว่า
เจ้าหน้าที่กระท าผิดวินัย อาจมีลักษณะ ดังนี้ 1. ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ คือ มีการกล่าวที่ไม่ได้ระบุชื่อ  
ผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้น
เพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดและข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวน
ต่อไปได้ หรือ 2. มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้  เห็นได้ว่าสาระส าคัญ 
ของกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัยแม้ไม่ระบุชื่อ แต่พฤติการณ์หลักฐานที่น ามาแสดงเพียงพอที่จะด าเนินการ
สืบสวนสอบสวน ผู้ได้รับรายงานจะต้องด าเนินการทางวินัยจะละเลยมิได้ 
 
 2.4 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น  
  เมื่อมีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้น รายงานให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายตามล าดับชั้นทราบ  ซึ่งการรายงานนั้น ตาม กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 3 ก าหนดให้จัดท าเป็นหนังสือ อย่างน้อยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) 2. ชื่อและต าแหน่งผู้ถูกกล่าวหา 3. ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวหา
หรือเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย 4. พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี โดยไม่ชักช้า เมื่ออธิบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมายได้รับรายงานแล้ว อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ต้องพิจารณาว่าเรื่องที่รายงานนั้นมีมูล 
อันควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอ 
ที่จะพิจารณาจะสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 
  จึงเห็นได้ว่าการจัดท ารายงานของผู้บังคับบัญชานั้น จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงพฤติการณ์ 
รวมทั้งพยานหลักฐาน ให้เพียงพอที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจะพิจารณาสั่งการได้ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา
อาจจะมอบหมายให้ผู้ใด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ก่อนที่จะรายงานก็ได้ 
แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้น ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วไม่ชักช้าในลักษณะ
ประวิงเวลา ซึ่งอาจถือว่าเป็นการละเลยไม่รายงานอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ตามมาตรา 90 วรรคสอง 
 
 2.5 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินการทางวินัยหากว่ามีมูล  
ทีค่วรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ซึ่งหากมีการชี้มูลแล้วอาจสร้างผลกระทบต่อประวัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยได้ เนื่องจากการพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลว่ากระท าผิดวินัยนั้นจะต้อง  
ถูกบันทึกลงในประวัติบุคลากรว่าเป็นผู้ที่ถูกด าเนินการทางวินัย แต่ในทางตรงกันข้าม การพิจารณาว่ากรณี 
ที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้นไม่มีมูลว่าได้กระท าผิดวินัยนั้น ย่อมมีผลท าให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
ให้ยุติเรื่องที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น และไม่ต้องมีการบันทึกลงในประวัติบุคลากรในฐานะ  
ผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด  
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  นอกจากนี้ การด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่พิจารณาแล้วว่า
กรณีมีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ว่าอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง เมื่อกรมศุลกากรด าเนินการ
พิจารณาเสร็จสิ้น กรมศุลกากรจะต้องรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณา ตามความในมาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไม่ว่าผลการด าเนินการจะน าไปสู่การพิจารณา
ลงโทษ ลดโทษ หรือยุติเรื่อง กรมศุลกากร ส่วนพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
การด าเนินการทางวินัยถือว่าสิ้นสุดในชั้นกรมศุลกากร จึงไม่ต้องรายงานให้  อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง 
พิจารณาแต่อย่างใด 
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เร่ิมต้นการด าเนินการทางวินัย 
 

 
 

   
 

    
= 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีมีการกล่าวหา 
(ตามข้อ 3) 

กรณีเป็นที่สงสัย 
(ตามข้อ 4) 

ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ 
ผู้นั้นต้องรายงาน (ตามข้อ 2) 

ผู้บังคับบัญชาจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือ
ประกอบรายงานก็ได้ แต่ต้องภายในเวลาพอสมควร 

อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ไม่มีมูล = ให้ยุติเรื่อง มีมูล = ให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อมูลไม่เพียงพอ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
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บทที่ 3 
การพิจารณาเบื้องต้นและการสืบสวนข้อเท็จจริง  

 
 3.1 การพิจารณาเบื้องต้น 
  เมื่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นได้รายงานให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายทราบแล้ว อธิบดีหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมายต้องน าข้อเท็จจริง พฤติการณ์ และพยานหลักฐานที่ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นรายงาน 
มาพิจารณาตามข้อ 5 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หากเห็นว่าข้อเท็จจริง  
และพยานหลักฐานที่ได้รับรายงานในเบื้องต้นเพียงพอแก่การพิจารณาแล้ว ให้พิจารณาว่าการกระท านั้นมีมูล  
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากพิจารณาเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการตามหมวด 3 หรือถ้าพิจารณาเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าอย่างร้ายแรง  
ให้ด าเนินการหมวด 4 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
  หากเห็นว่าไม่มีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งการให้ยุติเรื่องนั้น ตามข้อ 7 ของ กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้อาจมีกรณี ดังนี้ 1. ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อม
และพยานหลักฐานไม่พียงพอให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดเป็นผู้กระท าผิด 2.ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่พียงพอที่จะท าให้เข้าใจได้ว่ามีการกระท าผิดวินัย หรือไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการสืบสวนต่อไปได้ หรือ 3. พฤติการณ์แห่งการกระท านั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย และการให้ยุติเรื่อง
ในชั้นนี้ไม่ต้องจัดท าเป็นค าสั่ง และไม่ต้องรายงานให้ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณา ตามมาตรา 103 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  หากเห็นว่าจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้รับรายงานในเบื้องต้นไม่เพี ยงพอ 
แก่การพิจารณาแล้ว ตาม ข้อ 5 (2) ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 อธิบดีหรือ  
ผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือรวบรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม โดยจะด าเนินการ
ด้วยตัวเอง หรือจะให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเป็นผู้ด าเนินการสืบสวน
แล้วรายงานมาเพ่ือพิจารณาต่อไปก็ได้ ในส่วนการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร กรณีดังกล่าว  
จะด าเนินการเป็นสองแนวทางคือ หากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออยู่ในสังกัดหน่ วยงานเดียวมิได้
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจสั่งการมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาที่รายงาน
ข้อเท็จจริงด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการว่า  เรื่องที่กล่าวหาหรือ 
เป็นที่สงสัยว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ แต่หากเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญหรือ มีหน่วยงาน 
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ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
เพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการต่อไป  
 
 3.2 การสืบสวนของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
  เมื่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการว่า เรื่องที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ามีมูลควรกล่าวหา 
ว่ากระท าผิดวินัยหรือให้ยุติเรื่อง ผู้บังคับบัญชาเบื้องตนอาจด าเนินการสืบสวนเองหรือมอบหมายให้ข้าราชการ
หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ซึ่งการด าเนินการนั้นเป็นไปตามตามมาตรา 91 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 ข้อ 5 (2) ที่ก าหนดให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการสืบสวนเองหรือให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการสืบสวนแล้วรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 
ดังนั้น อ านาจหน้าที่และขั้นตอนการด าเนินการสามารถใช้เหมือนกับการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงที่กรมศุลกากรแต่งตั้งโดยอนุโลม 
 
 3.3 การสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง มีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่มีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงนี้ ถือเป็นผู้ที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ใช้อ านาจ
ในทางบริหารแต่งตั้งข้ึนเพื่อท าการแทน โดยเป็นการอาศัยอ านาจตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 (2) 
ที่ก าหนดให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจะด าเนินการสืบสวนเองหรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องด าเนินการสืบสวนแล้วรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ ซึ่งคุณสมบัติ  
ของกรรมการมิได้ก าหนดให้ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นนิติกร หรือเป็นผู้มีปริญญาทางกฎหมาย 
หรือเคยมีประสบการณ์ทางด้ านการด า เนินการทางวินัยมาก่อนอย่างที่ ก าหนดไว้ ในคุณสมบัติ  
ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีหน้าที่เพียงการรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยพยานหลักฐานต่างๆ มาสนับสนุนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ยังมิได้เป็นการตัดสิน 
หรือลงโทษให้กระทบแก่ประวัติของบุคคลแต่อย่างใด ดังนั้น ในการเลือกสรรบุคคลเป็นกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงจึงไม่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงคุณสมบัติดังกล่าว แต่การด าเนินการนั้นต้องเป็นไปตามข้อก าหนด 
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 เพ่ือให้กระบวนการด าเนินการสอบสวน  
ทั้งในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริงและในชั้นสอบสวนทางวินัยสอดคล้องกัน 
  การสืบสวนข้อเท็จจริง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ นอกจากนี้การสืบสวนข้อเท็จจริง
ควรกระท าโดยทางลับ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัย  รวมทั้ง
บุคคลภายนอก เช่น ผู้กล่าวหา หรือพยาน เป็นต้น ดังนั้น การสืบสวนข้อเท็จจริงจึงไม่จ าเป็นจะต้องเรียก 
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ผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยค าก็ได้เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาสามารถให้ถ้อยค าที่เป็นการชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ 
ในชั้นสอบสวนได้ 

  3.3.1 วัตถุประสงค์ของการสืบสวนข้อเท็จจริง     
   การสืบสวนข้อเท็จจริง มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัย ให้ทราบว่ามีการกระท าผิดวินัยตามที่กล่าวหาหรือเป็น  
ที่สงสัยหรือไม่ และหากมีการกระท าผิดวินัยจริงมีผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดวินัย ดังนั้น การสืบสวนข้อเท็จจริงจึงเป็นเพียง
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาว่าผู้ใดกระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร  
ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนการชี้มูลดังกล่าวแล้วจึงถือว่าเข้าสู่ขั้นการด าเนินการทางวินัย   

  3.3.2 อ านาจหน้าที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
   การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกรณีเป็น  
ที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรกระท าผิดวินัย ซึ่งในการพิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนที่จะมีการชี้มูล  
ว่าควรกล่าวหาผู้ใดกระท าผิดวินัยหรือไม่ อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจเห็นว่าข้อเท็จจริง พฤติการณ์หรือ
พยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะกล่าวหาว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  
จึงต้องแสวงหาข้อเท็จจริง พฤติการณ์ ตลอดจนพยานหลักฐานในเบื้องต้นให้เพียงพอเสียก่อน โดยแต่งตั้งให้
คณะบุคคลไปด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนั้นแทนกรมศุลกากร ดังนั้น คณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงที่กรมศุลกากรแต่งตั้งนี้ จึงเป็นคณะบุคคลที่มีอ านาจด าเนินการแทนอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ในเรื่องที่มอบหมายเท่านั้น กล่าวคือ มีอ านาจเท่าที่ผู้สั่งแต่งตั้งนั้นมีตามสายงานทางบริหารหรือสาย 
การบังคับบัญชาจะมีอ านาจเกินไปกว่าที่ผู้สั่งแต่งตั้งมีอยู่ตามกฎหมายไม่ได้ ดังนั้น จึงมีอ านาจในการเรียกให้
หน่วยงานภายในกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ศุลกากร ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน
หรือบุคคล ในสังกัดมาชี้แจงให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวน แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา จึงไม่สามารถด าเนินการกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกกรมศุลกากร ด าเนินการได้เพียงขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ซึ่งผู้ที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขอความร่วมมือนั้น มีสิทธิที่จะให้ข้อมูล
หรือไม่ก็ได ้และไม่ได้ถือเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแต่อย่างใด  
   นอกจากหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว คณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงมีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ จัดท ารายงานผลการสืบสวนและเสนอความเห็น 
พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐาน ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาตามข้อ 6 
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ในการเสนอหากเห็นว่ากรณีไม่มีมูลควรกล่าวหา  
ว่ากระท าผิดวินัยก็ให้เสนอยุติเรื่อง หรือถ้าเห็นว่าเป็นกรณีมีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้ระบุด้วยว่า 
ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรืออย่างร้ายแรง ในกรณีใด ตามมาตราใด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ/หรือข้อใด แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ/หรือข้อใด 
ของข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการ
ของอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายต่อไป   
 
 
 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖ 

 

 3.4 ขั้นตอนและวิธีการสืบสวนข้อเท็จจริง  
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้น ไม่ได้มีกฎหมายหรือ กฎ ก.พ. 
ก าหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์ในหารด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงไว้โดยเฉพาะ แต่การด าเนินการนั้น  
ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 มาใช้โดยอนุโลม โดยมีขั้นตอ น
ด าเนินการที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

  3.4.1 การรับทราบค าสั่ง 
   เมื่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว 
ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล จะด าเนินการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว  
ไปยังบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทุกคนเพ่ือให้รับทราบค าสั่ง โดยกรรมการ  
ผู้รับการแจ้งค าสั่งจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งแต่งตั้งและส่งกลับมายังส่วนวินัยและความรับผิด  
ทางละเมิด ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานไว้ในส านวน ส่วนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้เป็นประธานกรรมการ ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด จะมีหนังสือแจ้งค าสั่งแต่งตั้งและให้เป็นผู้มารับ
ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ณ ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือไปด าเนินการสืบสวนในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป 

  3.4.2 การประชุมเพื่อก าหนดประเด็นการสืบสวนและการด าเนินการสืบสวน 
   เมื่อประธานคระกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รับส านวนการสืบสวนจากส่วนวินัย 
และความรับผิดทางละเมิด ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการเรียกให้กรรมการ 
มาร่วมประชุมโดยเร็ว การจัดให้มีประชุมนั้น เพื่อให้คณะกรรมการท าความเข้าใจกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ใน
ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับไปเบื้องต้นเสียก่อนว่า เรื่องที่จะต้องสืบสวนนั้นเป็นเรื่องอะไร และ  
มีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะสืบสวนบ้างหรือไม่ อย่างไร และเรื่องดังกล่าวมีกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่ง 
รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร จากนั้นจึงพิจารณาว่าบุคคลใดในเรื่องที่สืบสวนมีพฤติการณ์
น่าเชื่อว่าจะกระท าผิดวินัย หรือมีมูลว่ากระท าผิดวินัย และการกระท านั้นมีพยานหลักฐานใดสนับสนุนหรือ
หักล้างข้อเท็จจริงว่ามีการกระท าเช่นนั้นหรือไม่ อย่างไร แล้วพิจารณาว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจ าเป็นจะต้อง 
ได้พยานหลักฐานใดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนที่จะพิจารณาได้ว่ากรณีที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยนั้น  
มีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ 
   เมื่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นแล้ว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะสามารถน าสิ่งที่ประมวลได้นั้นมาก าหนดประเด็น  
ในการสืบสวนข้อเท็จจริง และจัดกลุ่มการสืบสวนพยานหลักฐานเพ่ิมเติมว่าควรจะสืบสวนพยานบุคคลใด 
พยานเอกสารชิ้นใด หรือวัตถุพยานใด และจะต้องแสวงหาพยานหลักฐานนั้นจากที่ใดบ้าง ตลอดจน 
การจัดล าดับเวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วจึงก าหนดเป็น “แผนการสืบสวนข้อเท็จจริง” เพ่ือสร้างกรอบ
ในการสืบสวนให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และไม่ท าให้หลงประเด็นการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งการก าหนด
ประเด็นและวางแผนการสืบสวนนี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการสอบสวนจะต้องท าเช่นเดียวกันในชั้นสอบสวนด้วย 
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  3.4.3 การด าเนินการสืบสวน 
   เมื่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ก าหนดแผนการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว 
ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 4  
การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้โดยอนุโลม เนื่องจาก  
การน าพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาใช้พิจารณาลงโทษบุคคลนั้น ย่อมท าให้การท าค าสั่งลงโทษ
มิชอบด้วยกฎหมายไปด้วย เช่น การบันทึกที่มาของพยานหลักฐาน การสอบปากค าพยานบุคคล การไม่ข่มขู่
พยานบุคคลในการให้ถ้อยค า การตัดพยานหลักฐาน การบันทึกเหตุขัดข้องต่างๆ เป็นต้น โดยการรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากเป็นพยานบุคคลคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจติดต่อประสานด้วยวาจา
หรือมีหนังสือเชิญพยานมาให้ถ้อยค า เมื่อมาแล้วให้ท าการบันทึกถ้อยค าเป็นหนังสือแล้วให้พยานลงลายมือชื่อ
ในหนังสือนั้นทุกแผ่น หากเป็นพยานเอกสารโดยเป็นการกล่าวอ้างของพยานบุคคลให้พยานนั้นลงลายมือชื่อ 
ในเอกสารนั้น หรือเป็นพยานเอกสารที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้จากหน่วยงานใดให้บันทึกที่มา 
ของพยานเอกสารนั้น รวมทั้งวัตถุพยานให้บันทึกที่มาของวัตถุพยานนั้น โดยพยานบุคคล พยานเอกสาร และ
วัตถุพยานที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรวบรวมนั้น ต้องรวบรวมทั้งที่เป็นพยานหลักฐานสนับสนุน 
ว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และพยานหลักฐานที่สนับสนุนว่าไม่มีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

  3.4.4 การประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อจัดท ารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 
   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามแผนที่ก าหนดแล้ว  
ให้คณะกรรมการน าพยานหลักฐานทั้งหมดมาสรุปข้อเท็จจริงให้ปรากฏว่า กรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไร 
มีใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เพราะเหตุใดถึงกระท าเช่นนั้น โดยท าเป็นรูปแบบ “รายงานการสืบสวน
ข้อเท็จจริง” ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสืบสวนข้อเท็จจริง  โดยจะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้  
   1) ความเป็นมา ได้แก่ เหตุที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งจะอยู่ใน
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ความเป็นมานั้นจะเป็นตัวก าหนดประเด็นและขอบเขต  
การสืบสวนข้อเท็จจริงนั้น 

2) พยานหลักฐาน  ได้แก่  พยานบุคคล พยานเอกสาร วัตถุพยานต่างๆ 
ทั้งที่อยู่ในชั้นกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัย รายงานของผู้บังคับบัญชา และที่คณะกรรมการสืบสวน  
ท าการรวบรวมจากการสืบสวน ทั้งท่ีสนับสนุนว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรือที่สนับสนุนว่าไม่มีมูล
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย   
   3) ข้อกฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย บทบัญญัติ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะเรื่องสอบสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการย่อมจะต้องมีกฎหมาย หรือระเบียบที่ให้อ านาจ
หรือก าหนดหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ เช่น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ประมวลระเบียบปฏิบัติ
ของกรมศุลกากร พ.ศ. 2556 รวมทั้งค าสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น  
   4) ข้อเท็จจริง  ได้แก่  การน าพยานบุคคล พยานเอกสาร วัตถุพยาน  และ 
ข้อกฎหมายต่างๆ มารวบรวมและเรียบเรียง แล้วน ามาสรุปเป็นรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง  ซึ่งการสรุป
ข้อเท็จจริงนั้นอาจเขียนข้อเท็จจริงโดยเรียงล าดับก่อนหลังแบบเรียงความ โดยพิจารณาเนื้อเรื่องจากพยานบุคคล
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และพยานเอกสาร รวมทั้งวัตถุพยาน (ถ้ามี) ตั้งแต่ต้นเหตุการณ์จนสิ้นสุด และข้อเท็จจริงที่เขียนเป็นข้อเท็จจริง
ที่ยุติแล้ว ถ้ามีหลายประเด็นให้แยกประเด็นที่ต้องพิจารณา ถ้ามีประเด็นเดียวให้พิจารณาโดยสรุป 
   5) ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คือ ความเห็นที่เป็นข้อสรุป
ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจากการด าเนินการสืบสวนที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง  
น าข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนทั้งหมดมาพิจารณา วิเคราะห์ และลงมติ
เพ่ือท าความเห็นเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายว่าเรื่องที่สืบสวนนั้นมีผู้ใดเกี่ยวข้องและผู้เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งให้ปฏิบัติ ให้ระบุกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งนั้น พร้อมสรุปว่า
ต้องปฏิบัติอย่างไร และมีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
เป็นความผิดวินัยอย่างไมร่้ายแรง หรืออย่างร้ายแรง  

ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริ งนั้น  จะถือเป็นความเห็น 
 ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งคณะ ดังนั้น ในกรณีที่กรรมการแต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกัน
จะต้องมีการลงมติเพ่ือให้ได้ความเห็นเสียงเดียวที่เป็นความเห็นของคณะกรรมการ แต่กรรมการแต่ละคน
สามารถท าความเห็นส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลการลงมติของคณะกรรมการหรือมีเหตุผลที่แตกต่างไปจากเหตุผล
ของคณะกรรมการทั้งคณะ แล้วรวมไว้ในส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ 

การท าความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน ข้อ เท็จจริ ง  ยั งมิ ใช่ ขั้ นตอน 
ในการด าเนินการทางวินัย เป็นเพียงการสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่า กรณีที่มีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัย
ดังกล่าวมีมูลควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจึงไม่ต้องพิจารณาว่า
ผู้นั้นควรถูกลงโทษสถานใด เพราะในขั้นตอนดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการชี้มูลว่า กรณีมีมูลควรกล่าวหา 
ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และจะต้องด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหา โดยการน าพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหา 
ถึงจะพิจารณาว่าผู้นั้ นกระท าผิดวินัยหรือไม่  หากผิดกระท าผิดฐานใด และควรลงโทษสถานใด  
ดังนั้น หน้าที่ของคณะกรรมสืบสวนข้อเท็จจริงมีเพียงการท าความเห็นว่ากรณีที่ท าการสืบสวนนั้น ผู้ใดมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ถ้ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือ
อย่างร้ายแรง หากเห็นว่าไม่มีมูลว่ากระท าผิดวินัยก็ให้เสนอความเห็นว่า กรณีไม่มีมูลกระท าผิดวินัย จึงเห็นควร
ให้ยุติเรื่อง2 

มีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ข้อ 7 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนนิการทางวินัย พ.ศ. 2556 

ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
ให้ยุติเรื่อง 

มีมูล (ตามข้อ 6) 
- มีการกระท าตามที่กล่าวหา 

- ผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการนัน้ 

ไม่มีมูล (ตามข้อ 7) 
- พฤติการณ์ไม่ทราบว่าผู้ใดกระท าผิด 

- พฤติการณ์ไม่เพียงพอว่ามีการกระท าผดิ 
- การกระท านั้นไม่เป็นความผดิวินัย 
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 3.5 กรณีพบการกระท าละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร 
  การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่จะ
รวบรวมได้มาสรุปเป็นรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้ง ในการนี้ 
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีความเสียหายที่ เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่แก่กรมศุลกากรตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกร้องให้
ผู้กระท าความเสียหายนั้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ กรณีเช่นนี้หากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า
กรณีดังกล่าวมีความเสียหาย และเชื่อได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะต้องรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโดยเร็ว เพ่ือให้กรมศุลกากรด าเนินการทางละเมิดต่อไป 
โดยอาจรายงานมาพร้อมรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือรายงานเป็นหนังสือต่างหากจากรายงาน  
การสืบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงต้องค านึงถึงก าหนดระยะการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมายของกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับความเสียหายด้วย อย่าให้ขาดอายุความ 
 
 3.6 การสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

กรณีที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเสนออธิบดีหรือ  
ผู้ได้รับมอบหมายแล้ว หากอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน  
ที่สืบสวนนั้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่พิจารณากล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ใดมีมูลควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยหรือไม่ หรือพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดยังไม่ชัดเจนเพียงพอว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไร 
อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจสั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนไปด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  
โดยจะก าหนดประเด็นที่จะต้องสืบสวนเพ่ิมเติมและก าหนดระยะเวลาในการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม  
 ให้แก่คณะกรรมการสืบสวนด้วยก็ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือมีข้อขัดข้องก็สามารถขอขยายระยะเวลาการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย มีอ านาจที่จะพิจารณา
อนุมัติการขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป3 
 
 3.7 การนับระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริง 

โดยทั่ ว ไปค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสื บสวนข้อ เท็จจริ งจะก าหนดระยะเวลา 
ในการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นเวลา 30 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงรับส านวน หากคณะกรรมการสืบสวนด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จ 
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนจะต้องขอขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยท าเป็นหนังสือเพ่ือให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  
 

                                                           
3 โปรดดู หนังสือส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ี กค 0516/ว372 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
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  ในการขออนุมัติขยายระยะเวลาการสืบสวน ให้เสนอขอขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการสืบสวนเดิม โดยจะต้องชี้แจงถึงการด าเนินการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และ 
มีแผนการสืบสวนซึ่งจะต้องใช้เวลาด าเนินการอีกเท่าใด ตลอดจนเหตุขัดข้องหรือความจ าเป็นที่จะต้อง            
ขยายระยะเวลาสืบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้กรมศุลกากรมีนโยบายให้การขยายระยะเวลาการสืบสวน                 
จะต้องรวมแล้วไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นกรณี      
ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือมีเอกสารจ านวนมาก หรือต้องสอบสวนบุคคลหลายราย หรือเป็นเรื่อง
ยุ่งยากซับซ้อน กรมศุลกากรอาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาได้อีกเป็นกรณีพิเศษ แต่คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงจะต้องจัดท าแผนการสืบสวนที่จะด าเนินการต่อไป ตลอดจนระยะเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
เสนอมาพร้อมค าขอขยายระยะเวลาด้วย 
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สรุปขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
2. การเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยค า ไม่ใช่การแจ้งข้อกล่าวหาคณะกรรมการสืบสวนไม่ต้อง แจ้งแบบ ดว. 5 
ให้ใช้บันทึกการให้ถ้อยค า 

ให้ประธานกรรมการ จัดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดประเด็นและ                 
วางแนวทางในการสอบสวนว่าเรื่องที่สืบสวนนั้นเป็นเรื่องอะไร มี
ประเด็นอะไรที่จะผิดวินัยอย่างไรบ้าง และจะต้องสืบสวนจาก

พยานหลักฐานอะไร และจากใครบ้าง  
 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเบื้องต้นจากฝุายกล่าวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา   

 

ท ารายงานการสืบสวนพร้อมเสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
- ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าท่ีชัดเจน 
- ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนว่าควรมีมูลหรือไม่มีมูล
ด าเนินการทางวินัย 
 * กรณีมีมูล ให้ระบุตัวบุคคลที่มีมูลว่ากระท าผิดวินัย และ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า และพยานหลักฐานที่สนับสนุนว่า
กระท าผิดวินัย  
 * กรณี ไม่มีมูล  ให้ระบุข้อเท็จจริง  พฤติการณ์  และ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนว่าไม่มีการกระท าผิดวินัย 

ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ประธานกรรมการ
รับทราบค าสั่ง 
* ขยายได้ อีก 30 วัน 
รวมกันแล้วไม่เกิน  60 
วัน เว้นแต่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนอาจขอขยายได้          
อีก 30 วัน แต่ต้องจัดท า
แผนการสืบสวนเสนอมา
พร้อมค าขอขยาย 

รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
จากฝุายกล่าวหาและฝุายถูกกล่าวหา 
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บทที่ 4 
การสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 
 4.1 การสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
  เมื่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้งรายงานผล 
การสืบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น อธิบดีหรือ  
ผู้ได้รับมอบหมายในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้นั้นได้กระท าการอันมีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการ 
ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
มีอ านาจที่จะด าเนินการ โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือจะด าเนินการโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ดังนั้น ในการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง สามารถ
แบ่งการด าเนินการได้ 2 แบบ ดังนี้  

  4.1.1 กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น 
ให้ด าเนินการ ตามข้อ 9 และข้อ 10 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 3  
ว่าด้วยการด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น โดยได้ก าหนดให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
สามารถด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่จะต้อง 
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสรุปข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และ  
ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง  
ไม่ร้ายแรง (วันที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งการว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย) แต่หากไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายด าเนินการขยายเวลาได้ 
ตามความจ าเป็น โดยให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย 
   การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานกรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
นั้น อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะด าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนผู้ใดหรือ
มอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดที่สืบสวนข้อเท็จจริงนั้น ร่วมทั้งมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา
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ของผู้นั้น ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก็ได้  
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ 
แก้ข้อกล่าวหา 
   ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น 
 ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 3 ว่าด้วยการด าเนินการในกรณีมีมูล  
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มิได้ก าหนดรูปแบบไว้ เหมือนหมวด 4 ว่าด้วยการด าเนินการ
ในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ตามหลักการและเหตุผลมีลักษณะคล้ายกัน
แตกต่างเพียงแต่เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกับอย่างร้ายแรง จึงอาจน าบทบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้ง  
ข้อกล่าวหาและการก าหนดวิธีชี้แจงข้อกล่าวหาตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
ข้อ 40 ข้อ 41 ข้อ 45 ข้อ 43 ข้อ 44 ข้อ 45  และ 47 มาใช้ได้โดยอนุโลม ส่วนแบบบันทึกการแจ้ง  
ข้อกล่าวหา บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา บันทึกถ้อยค าพยาน เห็นควรใช้ตามแบบที่กฎ ก.พ.  
(แบบ ดว. 3 - ดว. 5) โดยอนุโลม  

  4.1.2 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น  
ให้ด าเนินการ ตามข้อ 12 และข้อ 10 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 3  
 ว่าด้วยการด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยให้น าเอาหลักเกณฑ์  
ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้โดยอนุโลม ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้น า ข้อ 18 วรรคหนึ่ง วรรคสอง วร รคสี่  ที่ก าหนด 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งยกเว้น วรรคสาม ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนวินัย  
อย่างไม่ร้ายแรง จึงไม่ต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสอบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัย และให้น าข้อ 19 
 ที่ก าหนดแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามแบบ ดว. 1 ข้อ 20 กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ข้อ 21 การด าเนินการเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ข้อ 22 ถึง ข้อ 25 กรณีคัดค้าน
คณะกรรมการสอบสวน นอกจากนี้ตามข้อ 13 กฎ ก.พ. ว่าด้ วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงต้องด าเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา  
ทราบรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวน
พร้อมความเห็นเสนออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง แต่หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  
ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ ขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น โดยให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย  
   ในการสอบสวน คณะกรรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงจะต้องด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน                 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน                  
และท ารายงานการสอบสวนเสนอความพร้อมเสนอความเห็นเสนออธิบดีหรือผู้มอบหมาย ส่วนวิธีการสอบสวน
และท ารายงานการสอบสวนได้อธิบายไว้ในบทที่ 7 แล้ว 
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 4.2 การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเพิ่มเติม 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนแล้ว  
ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณากาเห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิม ให้อธิบดีหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติม 
ส่วนกรณีเห็นว่าการด าเนินการสอบสวนขั้นตอนใดไม่ถูกต้อง ให้อธิบดีหรือผู้ ได้รับมอบหมายสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 14 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย  
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
  ระยะเวลาการสอบสวนเพ่ิมเติมนั้น กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
แต่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจก าหนดระยะเวลาในหนังสือสั่งการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือมีข้อขัดข้อง
ก็สามารถขอขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยอธิบดีหรือ  
ผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป 
 
 4.3 การด าเนินการเมื่อได้รับรายงานการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนแล้ว และ 
ได้ตรวจสอบเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครบถ้วน ตลอดจนด าเนินการตามขั้นตอนตาม กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนด ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการหรือ
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องตามมาตรา 92 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งการสั่งยุติเรื่องตามมาตรานี้   
ต้องท าเป็นค าสั่งตามแบบที่ก าหนดในข้อ 66 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
  2. หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด
เงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ 
ตามอ านาจการสั่งลงโทษในข้อ 67 ซึ่งต้องท าเป็นค าสั่งตามแบบที่ก าหนดในข้อ 69 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย  
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
  3. หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษ 
ให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา 96 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ได้ และต้องท าเป็นค าสั่งตามแบบที่ก าหนดในข้อ 71 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย  
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
  4. หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตาม หมวด 4 การ
ด าเนินการในกรณมีีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งจะกล่าวใน บทที่ 5 การสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง  
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 4.4 ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
  หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้กระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
หรือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 โดยที่การรับสารภาพดังกล่าว ต้องเป็นการรับสารภาพโดยสิ้นเชิงไม่มีการยกข้อต่อสู้  
เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา ถือเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนรับฟังค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา  อันเป็นไปตาม ข้อ 64  
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 5 กรณีความผิดชัดแจ้ง 
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การสอบสวนวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ตามข้อ 9-10) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ตามข้อ 12-13) 

ด าเนินการโดย 

1.อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 

2.ผู้บงัคบับญัชาของผู้นัน้ 

3.กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
4.ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใด 

ด าเนินการโดย 
คณะกรรมการสอบสวนวินยั 

อยา่งไมร้่ายแรง 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน              
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้           

ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งข้อกล่าวหา 
ด าเนินการภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณามี

มูลกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ด าเนินการสอบสวน 
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน    

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และเปิดโอกาสให้   
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งข้อกล่าวหา 

ด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่แต่วันที่
ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง 

อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย (ตามข้อ 11) 

 ไมผ่ิด 
ผิด 

สัง่ยตุเิร่ือง 

วินยั ไมร้่ายแรง  วินยัร้ายแรง

ออกค าสัง่ลงโทษ ด าเนินการตามหมวด 4 ของ   
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ 

ทางวินัย พ.ศ. 2556 
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บทที่ 5 
การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 5.1 กรณีมีมูลว่ากระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา 93) 
  กรณีการด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เริ่มขึ้นจากกรณีที่คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้งรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมทั้งกรณีอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวได้รายงานผลการสอบสวนแล้ว อธิบดี
หรือผู้ได้รับมอบหมายได้พิจารณาเห็นว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง อธิบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมายในฐานะผู้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้นั้น   
  เนื่องจากการกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้ผู้กระท าผิดต้องถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก ซึ่งถือเป็นโทษที่มีความรุนแรง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการที่ปูองกันไม่ให้ผู้มีอ านาจ  
ใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 93  
จึงก าหนดให้การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ และมีการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วย  

  5.1.1 คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
   การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กล่าวคือกรมศุลกากร 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้ึนมาท าการสอบสวน โดยอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดเป็นกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวได้ก าหนดองค์ประกอบ
และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการไว้ด้วย 

  5.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวน 
   องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน ได้ก าหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 18 โดยคณะกรรมการสอบสวนจะประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ 
(2) กรรมการอย่างน้อย 2 คน 
(3) กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
(4) ผู้ช่วยเลขานุการ (กรณีจ าเป็น) 
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   ส าหรับคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนได้ก าหนดให้กรรมการสอบสวนต้องแต่งตั้ง
จากข้าราชการพลเรือนสามัญ เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นจะแต่งตั้งจากข้าราชการฝุายพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองก็ได้ และก าหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญา
ทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสอบการณ์  
ด้านการด าเนินการทางวินัย และขณะแต่งตั้งประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด  
โดยมีรายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ที่ นร 1011/ว 2 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  นอกจากนี้ 
กฎ ก.พ. ได้ก าหนดหลักการใหม่เพ่ิมเติมโดยจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการก็ได้ 
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวินัย องค์ประกอบและ/หรือคุณสมบัติของการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเป็นส่วนส าคัญในการเริ่มต้นการสอบสวนเนื่องจาก ตาม ข้อ 60 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดว่า หากกรณีปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 18 ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนใหม่
โดยเร็ว  

  5.1.3 อ านาจหน้าที่คณะกรรมการสอบสวน 
   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 99 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงเท่าที่
เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง มีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิด  
ความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ทั้งนี้ ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 รวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา (ข้อ 26) 

 จัดท าบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้ง (ข้อ 26) 
 จัดประชุมครั้งแรกเพ่ือวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน (ข้อ 27) 
 รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง (ข้อ 28 (1) 
 แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

(ข้อ 28 (2)) 
 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา (ข้อ 28 (3) 
 พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน (ข้อ 28 (4) 
 ท ารายงานการสอบสวนพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

(ข้อ 28 (4) 
 รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนโดยไม่รับฟัง

เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น รวบรวม
พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์แก่การสอบสวนให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือ
ได้มาซึ่งพยานหลักฐานให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย (ข้อ 29) 
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 5.2 การคัดค้านกรรมการ 
  การคัดค้านกรรมการสอบสวน เป็นสิทธิส าคัญข้อหนึ่งของผู้ถูกกล่าวหาในการด าเนินการ  
ทางวินัยที่จะท าให้การสอบสวนเป็นไปอย่างยุติธรรมและปราศจากอคติ นอกจากนี้กรรมการสอบสวนที่เห็นว่า
ตนเองมีเหตุแห่งการคัดค้านก็สามารถแจ้งเรื่องให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้เช่นเดียวกัน  

  5.2.1 ผู้มีสิทธิคัดค้านกรรมการ 
   บุคคลที่จะมีสิทธิคัดค้านกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ 
ทางวินัย พ.ศ. 2556 นั้น มีบุคคล 2 ประเภท ได้แก่ ผู้คัดค้าน และ กรรมการสอบสวน 
   1) ผู้คัดค้าน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยมิได้ระบุว่าผู้ ใด 
เป็นผู้สามารถคัดค้านได้ แต่ระบุเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน ข้อ 22 ดังนั้น ผู้ คัดค้าน จะเป็นผู้ถูกกล่าวหา  
ร่วมทั้งอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา คือ บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีมูลกระท าผิดวินัยตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งการคัดค้านดังกล่าวเป็นการคัดค้านบุคคล 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวน มีกรณีตามเหตุแห่งการคัดค้านที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2539 เนื่องจากกรณีตามเหตุแห่งการคัดค้าน อาจท าให้การพิจารณาสอบสวน
ทางวินัยไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม  
   2) กรรมการสอบสวน คือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ให้เป็นกรรมการสอบสวน และผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเป็นผู้คัดค้านตนเอง 
เนื่องจากเห็นว่ามีเหตุแห่งการคัดค้านตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 22 ประกอบข้อ 25 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจท าให้การสอบสวนวินัยไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
เห็นได้ว่าการคัดค้านของกรรมการเป็นการคัดค้านเฉพาะตัว ไม่ได้มีสิทธิในการคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการคนอ่ืนจากการเป็นกรรมการได้ ซึ่งหากเป็นผู้อ่ืนที่ประสงค์จะคัดค้านกรรมการจะเป็นผู้คัดค้าน
ตามข้อ 1 ที่กล่าวมาแล้ว  

  5.2.2 เหตุแห่งการคัดค้านกรรมการ 
   ตามข้อ 22 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ได้ก าหนด 
เหตุแห่งการคัดค้านกรรมการไว้ โดยผู้มีสิทธิคัดค้านสามารถใช้สิทธิในการคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ให้เป็นกรรมการสอบสวนได้ หากปรากฏว่าบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนมีพฤติการณ์ 
หรือข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน ดังต่อไปนี้  
   1) กรรมการสอบสวนเป็นผู้กล่าวหา  
   2) กรรมการสอบสวนเป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหา 
   3) กรรมการสอบสวนเป็นญาติของผู้กล่าวหา คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน 
ไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันกันทางการสมรส  
นับได้เพียงสองชั้น 
   4) กรรมการสอบสวนเป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือ 
คู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา 
   5) กรรมการสอบสวนเป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
   6) กรรมการสอบสวนเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
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๓๐ 

 

   7) กรรมการสอบสวนเป็นผู้มีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวน 
ไม่เป็นกลางหรือเสียความเปน็ธรรม  

  5.2.3 วิธีการคัดค้านกรรมการ 
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 23 ได้ก าหนดเงื่อนไข 
และวิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวนไว้ดังนี้ 
   1) การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือนับแต่วันที่ทราบว่า 
มีเหตุแห่งการคัดค้านตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 22  

ตัวอย่าง   ผู้ถูกกล่าวหากับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเคยมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน 
แต่ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบว่า 
หนึ่งในผู้ที่เป็นกรรมการสอบสวนคือบุคคลที่มีเหตุโกรธเคืองกันเพราะไม่รู้จักชื่อและนามสกุลจริง เมื่อมาพบ
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกจึงได้ทราบว่ากรรมการเป็นบุคคลที่ เคยมีเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน 
ซึ่งพ้นระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหารับทราบค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว ดังนี้ผู้ถูกกล่าวหา
ยังสามารถยื่นค าคัดค้านได้ เพราะถือว่าเพ่ิงทราบเหตุแห่งการคัดค้าน แต่ต้องยื่นภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบ 
   2) หนังสือคัดค้านนั้นจะต้องระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่ง 
การคัดค้านโดยให้ระบุด้วยว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการคัดค้านดังกล่าวจะท าให้การสอบสวน 
เสียความเป็นธรรมอย่างไร   
   ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ยื่นค าคัดค้าน หากค าคัดค้านไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ไว้ในกฎ ก.พ. ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งไม่รับค าคัดค้านและแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
แต่หากค าคัดค้านเป็นไปตามกฎ ก.พ. เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับค าคัดค้านแล้วให้แจ้ง
ประธานกรรมการสอบสวน และกรรมการผู้ถูกคัดค้าน เพ่ือให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่และ
ด าเนินการชี้แจงภายใน 7 วัน เพ่ือให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสั่งการค าคัดค้านต่อไป 
   การพิจารณาค าคัดค้านนี้จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ 
วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับค าคัดค้าน โดยในการพิจารณาค าคัดค้านสามารถสั่งการได้ดังนี้ 
   - เห็ นว่ าค าคั ดค้ าน ฟั ง ไม่ ขึ้ น  ให้ ยกค าคั ดค้ าน โดยแจ้ ง ให้ ผู้ ถู กกล่ า วหา  
ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านทราบ 
   - เห็นว่าค าคัดค้านฟังขึ้น ให้กรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และ 
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนซึ่งอาจลด หรือเปลี่ยน
กรรมการสอบสวนก็ได้ โดยต้องท าเป็นค าสั่งตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย ข้อ 18 และให้ แจ้งให้               
ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป 
   ที่ส าคัญหากไม่มีการสั่งการใดภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ากรรมการสอบสวน                 
ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
สอบสวนต่อไป  
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๓๑ 

 

   ในกรณีที่กรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุแห่งการคัดค้าน ก็ให้ยื่นค าคัดค้าน 
เป็นหนังสือต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในข้อ 25 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ  
ทางวินัย พ.ศ. 2556 เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไปหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดค้านกรรมการดังที่กล่าว 
มาข้างต้นนี้ให้น ามาใช้โดยอนุโลมกับการคัดค้านผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

การคัดค้านกรรมการสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  5.2.4 การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจ านวนกรรมการ 
   เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันควรหรือเหตุจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดจ านวนผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สอบสวนให้ด าเนินการได้ โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้น 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้  
ในกฎ ก.พ. เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแล้ว จะต้อง 
ออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ โดยจะต้องเป็นไปตามแบบที่ ก.พ. ก าหนด (แบบ ดว. 2) และต้องแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย และ 
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ตามข้อ 20  

ผู้มีสทิธิ
คดัค้าน 

1. ผู้คดัค้าน 

2. กรรมการ 

ยื่นหนงัสอืภายใน 7 วนั 
นบัแตว่นัทราบค าสัง่/
วนัท่ีถือวา่ทราบค าสัง่/
วนัท่ีทราบกรณีคดัค้าน 

ผู้สัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการฯ 

แจ้งผู้คดัค้าน แจ้งประธาน ให้โอกาส    

ผู้ถกูคดัค้าน 

ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนั 

นบัแตว่นัท่ีได้รับค าคดัค้าน 

*หากไมแ่ล้วเสร็จให้ผู้ถกูคดัค้านพ้นจากกรรมการสอบสวน* 

ฟังได้ 

ผู้ถกูคดัค้านพ้นจาก
กรรมการสอบสวน 

ฟังไมไ่ด้ 

ยกค าคดัค้าน 

แจ้งผู้คดัค้าน 

เหตกุรณีคดัค้าน 

-เป็นผู้กลา่วหา คูห่มัน้ คูส่มรส 

-เป็นญาติผู้กลา่วหา 

-มีสาเหตโุกรธเคือง 
-มีประโยชน์ได้เสยี 

-รู้เห็นเหตกุารณ์ 

-เหตอุื่น ๆ 
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   แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้น กรมศุลกากรได้มีหนังสือซักซ้อม
ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ ของกรรมการตามหนั งสือส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่ กค 0516/9763 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
ตามค าสั่งกรมศุลกากร โดยกรมศุลกากรไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนตัวผู้ได้รับแต่ งตั้งเป็นกรรมการ เว้นแต่ 
มีเหตุจ าเป็นดังต่อไปนี้  
   1) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามกฎ ก.พ.  
   2) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ได้รับค าสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อ่ืนซึ่งห่างไกล
จากที่เดิมก่อนด าเนินการสอบสวน สืบสวน 
   3) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ได้รับค าสั่งให้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินกว่า 30 วัน ก่อนด าเนินการสอบสวน สืบสวน 
   4) มีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถด าเนินการสอบสวน สืบสวน ตามค าสั่ ง 
กรมศุลกากรได้ ให้เสนอเหตุผลต่อกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.3 ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน 

  5.3.1 การรับทราบค าสั่ง 
   เมื่ออธิบดีหรือผู้ ได้รับมอบหมายมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
จะด าเนินการแจ้งค าสั่งแต่งตั้งและไปยังกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งและผู้ถูกกล่าวหา ตามข้อ 21 ของกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (1) การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้ถูกกล่าวหา  

 มีหนังสือแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วและให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบค าสั่งไว้เป็นหลักฐานและเก็บรวมไว้ใน
ส านวนการสอบสวน 

 มี หนั ง สื อแจ้ ง ต า แหน่ ง ขอ งประธ านกร รมการ  กร รมการ  แล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) และสิทธิที่จะคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน                    
ไปพร้อมกัน 
 

ผู้สัง่แตง่ตัง้ 
กรรมการสอบสวน 

พิจารณา 

-มีค าสัง่ตามแบบ ดว. 2 

- แจ้งค าสัง่ให้ผู้ เก่ียวข้อง 

การเปลีย่นแปลงไมก่ระทบกระเทือนการสอบสวนท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
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 ท าส าเนาค าสั่งและมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับ 
 กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง ให้ท าบันทึกลงวันที่

และสถานที่แจ้งและลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานให้ถือ
วันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 

   (2) การแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อผู้ได้รับแต่งตั้ง 

 มีหนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการมารับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
เรื่องท่ีกล่าวหา  

 เมื่อประธานกรรมการมารับ ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและ 
วันเดือนปีที่ได้รับแล้วเก็บรวมเข้าไว้ในส านวนการสอบสวน 

 ส่งส า เนาค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบ 
เป็นรายบุคคล 

 ส่งหลักฐานการรับทราบค าสั่งหรือถือว่ารับทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหา 
ไปให้คณะกรรมการสอบสวนเก็บรวบรวมไว้ในส านวน 

   การรับทราบค าสั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนเป็นสาระส าคัญของ 
กระบวนการสอบสวน เนื่องจากข้อ 27 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดให้
ประธานกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับส านวน 
การสอบสวน และได้รับการแจ้งหลักฐานการรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมหารสอบสวนของผู้ถูกล่าวหาแล้ว 
ดังนั้น การแจ้งค าสั่งและหลักฐานการรับทราบค าสั่งถือได้ว่าเป็นจุดเวลาเริ่มต้นของการด าเนินกระบวนการ
สอบสวนวินัยของคณะกรรมการสอบสวน หากไม่มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 27 แล้ว การด าเนินการ 
ทางวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุที่เป็นการกระท าอันไม่ชอบด้วยกฎหมายได้  

  5.3.2 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนเพื่อก าหนดประเด็นการสอบสวน 
   เมื่อประธานกรรมการได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหลักฐานเบื้องต้นและ
หลักฐานการรับทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหา) และคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแล้วตามข้อ 27  
ก าหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่นัดประชุมครั้งแรกภายในเจ็ดวันเพ่ือก าหนดประเด็นและวางแนวทาง  
การสอบสวน หากไม่อาจประชุมได้ภายในเวลาที่ก าหนดให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นให้อธิบดีหรือ  
ผู้ได้รับมอบหมายทราบ 
   โดยในการก าหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน  
จะร่วมพิจารณาว่า จากเรื่องที่กล่าวหาตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ปรากฏ  
ในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใดและด้วยวิธีการใด 
นอกจากนี้ ยังอาจก าหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้การสอบสวนเป็นไป  
อย่างรวดเร็วและอยู่ภายในระยะเวลาที่กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ก าหนดไว้ 
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  5.3.3 การรวบรวมพยานหลักฐานและแสวงหาข้อเท็จจริง 
   คณะกรรมการสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ 
 ต่อการสอบสวนโดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเพียงฝุายเดียว 
จะต้องฟังความทั้งสองฝุาย เพ่ืออ านวยความยุติธรรม หากพบว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงบุคคล 
เอกสาร หรือวัตถุใดที่เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ก็ให้ท าการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น  
ไว้ ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่ งพยานหลักฐานดังกล่าวก็จะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย  
ส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนตาม ข้อ 11 (4) และข้อ 13 กรณีที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือจากรายงานของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมทั้ง  
จากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามข้อ 15 วรรคสอง ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอย่างร้ายแรงจะน ามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใดก็ได้ 
   ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การรวบรวมพยานหลักฐาน ดังนี้ 

   กรณีการสอบปากค าบุคคล 

 ห้ามบุคคลอื่นอยู่ หรือร่วมท าการสอบสวน (ข้อ 26 วรรคสอง) 

 ให้สอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานคราวละ 1 คน (ข้อ 30 วรรคหนึ่ง) 
 จ านวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากค าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เว้นแต่ 

ในกรณีที่ก่ึงหนึ่งมากกว่า 3 คน ให้กรรมการสอบสวน 3 คนท าการสอบปากค า
ได้ (ข้อ 30 วรรคสอง) 

 การลงชื่อในบันทึกถ้อยค า และการแก้ไขข้อความ (ข้อ 31) 
 ห้ามบุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบปากค า เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อการสอบสวนและ 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนาย หรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในการสอบปากค า (ข้อ 32) 

 ห้ามให้ท าค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออ่ืนใด โดยไม่ชอบ เพ่ือจูงใจ
ให้ถ้อยค า (ข้อ 33) 

 สอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่ ให้ประธานกรรมการร้องขอให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพ่ือส่งประเด็น (ข้อ 37) 

   กรณีการรวบรวมพยานเอกสาร หรือวัตถุพยาน 

 บันทึกการได้มาของพยานเอกสาร หรือวัตถุพยาน(ข้อ 34 วรรคหนึ่ง) 
 พยานเอกสารให้ใช้ต้นฉบับ หรือส าเนาที่รับรองโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ หรือ

กรรมการสอบสวน หากไม่มีต้นฉบับให้สืบจากส าเนาหรือพยานบุคคล 
(ข้อ 34 วรรค 2, 3) 
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   กรณีการตัดพยานหรืองดการสอบสวน 
 พยานบุคคลที่ไม่มาหรือไม่ยอมชี้แจง คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณา 

ตัดพยานได้ (ข้อ 35) 

 พยานที่อาจท าให้การสอบสวนล่าช้า หรือไม่จ า เป็นต่อการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณางดสอบสวนได้ (ข้อ 36) 

  5.3.4 การประชุมพิจารณาเพื่อลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ 
   เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการประชุมตามข้อ  38 เพ่ือพิจารณา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่รวบรวมได้  หากเห็นว่าเพียงพอที่รับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา 
กระท าผิดวินัย ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ องค์ประชุมต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
   ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย 
ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดท ารายงานการสอบสวนตามข้อ 54 เสนออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือพิจารณาสั่งการตามข้อ 55 ข้อ 56 ต่อไป 

  5.3.5 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
   มาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดว่า
ให้การสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค า ชี้แจง 
ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30  
ที่คู่กรณีต้องมีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงที่จะน ามาพิจารณาเพื่อท าค าสั่งทางปกครอง จากข้อกฎหมายดังกล่าว
จะเห็นได้ว่ า  “การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน” เป็นกระบวนการที่ เป็นสาระส าคัญ 
ที่คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการ ซึ่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
ได้ก าหนดไว้ในข้อ 40 ข้อ 41 และข้อ 43 โดยสาระส าคัญ ดังนี้ 

   (1) บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (ข้อ 40) 
   เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนได้ พิจารณาแล้ ว เห็ นว่ าจากพยานหลักฐาน 
ที่ได้ด าเนินการรวบรวมมานั้น ฟังได้ว่าผู้ถูกกว่าหากระท าผิดวินัยตามเรื่องที่กล่าวหา ก็ให้คณะกรรมการ
สอบสวนจัดท าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยส านักงาน ก.พ. 
ได้ก าหนดแบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา (ดว. 5) อันมีสาระส าคัญประกอบด้วย 

 ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เมื่อใด 
เป็นความผิดวินัยในกรณีใด 

 สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

เป็นหนังสือ และสิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน 
เพ่ือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
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   โดยท าบันทึกเป็น 2 ฉบับ เพ่ือเก็บไว้ ในส านวนการสอบสวน 1 ฉบับ และ 
ให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 ฉบับ นอกจากนี้ ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น 
ก็ควรจะมีการสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยอมรับสารภาพว่ากระท าผิดตามที่ปรากฏพยานหลักฐานหรือไม่  
หากรับสารภาพคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาลงมติ เพ่ือท ารายงานการสอบสวนก็ได้ แต่หาก  
ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพก็จะต้องแจ้งวิธีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 
   ทั้ งนี้  ในกรณีที่ คณะกรรมการ ได้ รั บพยานหลั กฐานใด เ พ่ิม เติมภายหลั ง 
จากที่คณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว 
และเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมนั้นมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้น
ให้ถูกกล่าวทราบด้วย แต่ถ้าพยานหลักฐานนั้นมีผลท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนเปลี่ยนแปลงไป หรือ
ต้องเพ่ิมเติมข้อกล่าวหา ให้ก าหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือก าหนดข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมแล้ วแจ้งข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามข้อ 48 โดยใช้หลักเกณฑ์  
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง 

   (2) วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
   แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงตามข้อ 41 คือ ให้คณะกรรมการสอบสวน 
เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่เพ่ือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
   ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานั้น แล้วจึงให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ  
ในบันทึกทั้ง 2 ฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐาน แต่หากผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ  
ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว จากนั้น 
จึงส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา 1 ฉบับไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากฏ  
ตามหลักฐานของทางราชการของผู้ถูกกล่าวหา 
   แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามข้อ 43 จะใช้ส าหรับ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนเรียก ก็ให้ส่งบันทึก  
การแจ้งข้อกล่าวหาจ านวน 1 ฉบับ ไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว 

   (3) สรุปกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

  5.3.6 การเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
   การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้น เป็นกระบวนการสืบเนื่องมาจาก
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนให้สิทธิในการน าสืบหรืออ้างพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือหักล้าง
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาได้ โดยข้อ 42 และข้อ 43 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน 
ต้องท าการก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการชี้แจงให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
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   ในกรณีที่ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหา 
อาจขอให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาก าหนดใหม่ก็ได้ ตามข้อ 44 ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลา 
   ส าหรับในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก าหนด ก็ให้ถือว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นสมควร  
ให้โอกาสชี้แจงเพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ตามข้อ 47 
   ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาอาจชี้แจงด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือให้เกิด 
ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจกล่าวอ้างพยานหลักฐานเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการรวบรวมมา เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

  5.3.7 การประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อจัดท ารายงานการสอบสวน 
   เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐาน และ
รับฟังค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้องท าการประชุม  
เพ่ือพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็นเพ่ือพิจารณาและมีมติว่า  
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากเป็นความผิดวินัยจะเป็นความผิดวินัยตามบทบัญญัติใด 
และควรได้รับโทษสถานใด จากนั้นจึงจัดท ารายงานการสอบสวน เพ่ือเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ องค์ประชุมในการพิจารณากรณีนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
   ส าหรับรายงานการสอบสวน ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแบบรายงานการสอบสวน 
(ดว. 6) โดยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   1) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
   2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
   3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
   ทั้งนี้ ในรายงานการสอบสวน กรรมการสอบสวนต้องลงลายมือชื่อทุกคน เว้นแต่ 
มีเหตุความจ าเป็นก็ให้ประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว้ และส าหรับในกรณีที่กรรมการใดมีความเห็นแย้ง  
ก็ให้ระบุความเห็นนั้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย ซึ่งความเห็นโดยละเอียดจะท าเป็นบันทึกแนบท้าย
รายงานการสอบสวนก็ได้ 
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การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.4 กรณีพบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
   ในระหว่างที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนทางวินัย อาจปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากค าชี้แจงหรือพยานหลักฐานใดที่คณะกรรมการเรียกมาเพ่ือเป็นประกอบการพิจารณา  
เพ่ือการสอบสวน อาจมีกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีการกระท าความผิดวินัยเพ่ิมเติม หรือพบว่าการกระท าผิด
วินัยของผู้ถูกกล่าวหานั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ซึ่งเป็นกรณีที่มีประเด็นเพ่ิมเติมโดยที่ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ได้ให้อ านาจไว้ เนื่องจากค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
มักจะกล่าวหาเฉพาะการกระท าใดการกระท าหนึ่งของผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้นคณะกรรมการสอบสวนก็ย่อม  
มีเพียงอ านาจสอบสวนเฉพาะตัวบุคคลนั้น หรือเฉพาะตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาเท่านั้น ทั้งนี้กรณีที่มีการกระท าผิด
เพ่ิมเติมอาจพิจารณาได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังต่อไปนี้  

ประชมุพิจารณาพยานหลกัฐานฝ่ายกลา่วหา (ตามข้อ 38) 

พิจารณาเห็นวา่กระท าผิดวินยั 

พิจารณาเห็นวา่ 

ไมก่ระท าผิดวินยั 

เรียกผู้ถกูกลา่วหาให้มาพบ  (ตามข้อ 41) 

แจ้งข้อกลา่ว วา่ผิดกรณีใด ตามแบบ ดว. 5 
พร้อมสรุปพยานหลกัฐานที่สนบัสนนุข้อกลา่วหา 

(ระบวุนั เวลา สถานท่ี การกระท าที่ผิดวินยั) 

ถามผู้ถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดหรือไม่ 
รับสารภาพ จะไมท่ า
การสอบสวนตอ่ก็ได้

(ตามข้อ 46) 

 

ท ารายงานการ
สอบสวน 

ตามแบบ ดว. 6 

ไมรั่บสารภาพ 

ก าหนดวนัเวลา สถานท่ี และวิธีการท่ีให้
ผู้ถกูกลา่วหา ให้ถ้อยค า/ยื่นค าชีแ้จง 

(ตามข้อ 42) 

ประชมุเพื่อเพื่อพิจารณาท าความเห็น (ตามข้อ 52) 
-กระท าผิดวินยัหรือไม ่

-ถ้าผิด ผิดกรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด 
และมีเหตอุนัควรลดหยอ่นหรือไม่ 
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  5.4.1 การกระท าผิดวินัยเพิ่มเติม 
   กรณีท่ีพบการกระท าความผิดวินัยเพิ่มเติม แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
   (1) กรณีพบการกระท าผิดเรื่องอ่ืน  
   กรณีที่คณะกรรมการพบการกระท าผิดในเรื่องอ่ืน ตามกฎ ก.พ. ข้อ 49 เป็นกรณี
คณะกรรมการสอบสวนได้รับการแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการสอบสวนการกระท าความผิดวินัยของผู้ถูกกล่าวหา 
คนหนึ่งหรือหลายคนในมูลกรณีเดียวกัน แต่ในการสอบสวนพบว่าผู้ถูกสอบสวนนั้น มีการกระท าอ่ืนที่มีมูลว่า
กระท าผิดวินัยที่นอกเหนือไปจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน   
   เช่น กรมศุลกากรมีค าสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสอนวินัยแก่ นาย ก. ซึ่งไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน แต่ภายหลังนาย ก. ได้มาให้ถ้อยค าว่าเหตุที่ไม่ได้มา  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเนื่องมาจากตนเองถูกจ าคุกตามค าพิพากษาคดีอาญาฐานฉ้อโกง  
   กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย เนื่องจากนาย ก. มีมูลว่าละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่เมื่อคณะกรรมการสอบสวน  
ได้รับทราบการชี้แจงข้อกล่าวหาจากนาย ก. ว่าเหตุที่ท าให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้นั้น เนื่องจาก นาย ก. 
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ซึ่งถือว่ามีเหตุผลอันสมควร จึงไม่เป็นความผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ
โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามข้อกล่าวหา แต่การที่นาย ก. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกในคดีอาญาฐานฉ้อโกง  
ย่อมเป็นกรณีมูลความผิดวินัย ฐานไม่รักษาชื่อเสียง และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
มิให้เสื่อมเสีย อันเป็นความผิดวินัยอีกฐานหนึ่ง ซึ่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน  
   กรณีที่พบการกระท าผิดวินัยเพ่ิมเติมเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนย่อมไม่มีอ านาจ
ในการสอบสวนการกระท าผิดวินัยในมูลกรณีไม่รักษาชื่อเสียง และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย จะไปด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
ความผิดที่พบไม่ได้ เพราะค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะการสอบสวนกรณีนาย ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการ
เท่านั้น ดังนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งให้ด าเนินการทางวินัยส าหรับความผิด 
ในเรื่องอ่ืนโดยเร็ว   
   การพบความผิดในเรื่ อง อ่ืนตามความใน ข้อ  49 นั้น  แตกต่ างจากกรณี 
การพบพยานหลักฐานเพ่ิมเติมอันท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามข้อ 48 กล่าวคือ 
กรณีการพบพยานหลักฐานเ พ่ิมเติมอันจะท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนเปลี่ยนแปลงไปนั้น  
กรณีที่ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้กล่าวหาว่ากระท าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัย 
คณะกรรมการจึงมีอ านาจด าเนินการสอบสวนในการกระท านั้นอย่างเต็มที่ และคณะกรรมการสอบสวน  
ได้แจ้งข้อกล่าวและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาฐานใดฐานหนึ่งและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาไว้แล้ว แต่ต่อมาปรากฏพยานหลักฐานเพ่ิมเติมว่าการกระท าเดียวกันนั้น มีลักษณะของ 
การกระท าความผิดวินัยในฐานอื่นๆ อยู่ด้วย  

   เช่น กรมศุลกากรมีค าสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสอนวินัยแก่ นาย ก. ซึ่งไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยปรากฏว่านาย ก. ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการและ  
ได้ให้การชี้แจงว่าตนได้ยื่นพักผ่อนเป็นเวลา 10 วัน ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือแล้ว และเดิน ทาง 
ไปต่างจังหวัดในทันทีโดยมิทราบว่าผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติไม่ได้อนุมัติการลา แต่เนื่องจากมีธุระต่อเนื่อง
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จึงโทรศัพท์มาแจ้งผู้บังคับบัญชาว่าจะต้องขอลากิจส่วนตัวเพ่ิมเติมอีก 7 วัน และได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการทันทีที่เสร็จธุระแล้ว  

   กรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย เนื่องจากนาย ก. มีมูลว่าละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่เมื่อคณะกรรมการสอบสวน  
ได้รับทราบการชี้แจงข้อกล่าวหาจากนาย ก. ว่าเหตุที่ท าให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้นั้น เนื่องจาก นาย ก . 
ได้ยื่นใบลาเป็นหนังสือแต่ทราบว่าตนเองไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักผ่อนได้ จึงต้องถือว่านาย ก. กระท าผิด
วินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา 10 วัน แต่การที่นาย ก. แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทางโทรศัพท์ว่าจะ  
ลากิจส่วนตัวเพ่ิมเติม เป็นการลาโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจากตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ก าหนดให้การลาจะต้องยื่นใบลาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  
ผู้มีอ านาจอนุมัติ จึงเป็นกรณีมีมูลว่า นาย ก. ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัย  
อีกฐานหนึ่งด้วย  
   กรณีเช่นนี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้กล่าวหาการกระท าที่เป็นความผิดวินัย 
คือ การไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และคณะกรรมการได้ทราบ
ถึงเหตุผลที่นาย ก. ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการว่าเป็นเพราะนาย ก. ได้ยื่นใบลาเป็นหนังสือโดยไม่ทราบว่า
ใบลาดังกล่าวไมได้รับการอนุมัติ จึงต้องถือว่านาย ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา วัน ตามใบลานั้น และ
ทราบว่านาย ก. ได้ขอลากิจส่วนตัวเพ่ิมเติมอีก 7 วัน โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการลา  
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอีกข้อกล่าวหาหนึ่ง กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจ 
ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการได้เอง โดยไม่จ าต้องรายงานผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือขออนุมัติการแจ้งข้อกล่าวหาใหม่แต่อย่างใด 
ซึ่งต่างจากข้อ 49 ที่เป็นกรณีที่การกระท าอันเป็นมูลในการแจ้งข้อกล่าวหาตามค าสั่งแต่งตั้งกับการกระท า  
อันเป็นมูลในการแจ้งข้อกล่าวหาครั้งใหม่เป็นคนละการกระท ากัน ซึ่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ได้  
ให้อ านาจไว้ จึงต้องรายงานผู้สั่งแต่งตั้งให้ด าเนินการทางวินัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้สั่งแต่งตั้งอาจพิจารณามอบหมาย 
ให้คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึนมาด าเนินการสอบสวนก็ได้ 
   (2) กรณีพบผู้อ่ืนร่วมกระท าผิดด้วย  
   กรณีท่ีคณะกรรมการพบผู้อื่นร่วมการกระท าผิดด้วย ตามกฎ ก.พ. ข้อ 50 และ 51 
เป็นกรณีคณะกรรมการสอบสวนได้รับการแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการสอบสวนการกระท าความผิดวินัยของ  
ผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งหรือหลายคนในมูลกรณีเดียวกัน แต่ในการสอบสวนพบว่านอกจากผู้ถูกกล่าวหาตามค าสั่ง
เป็นผู้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาแล้ว ยังพบว่ามีการพาดพิงหรือพบว่ามีบุคคลอ่ืนที่นอกเหนือไปจากค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกล่าวหาไว้ร่วมกระท าความผิดวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาด้วย 
   เช่น กรมศุลกากรมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย กล่าวหาว่านาย ก. 
นาย ข. และนาย ค. ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลและเก็บรักษากุญแจคลังของกลาง แต่ไม่ได้ 
ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้มีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปลักทรัพย์ของกลาง  
ของราชการ แต่เมื่อได้รับฟังค าให้การของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนแล้ว ได้ความว่าในวันเกิดเหตุนาย ค.  
ได้ยื่นใบลาพักผ่อนไว้ โดยให้ นาย ง. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน  
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   กรณีนี้จึงต้องฟังว่าในวันเกิดเหตุ นาย ก. นาย ข. และนาย ง. ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลและเก็บรักษากุญแจคลังของกลาง แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่  
เป็นเหตุให้มีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปลักทรัพย์ของกลางของราชการ แต่เนื่องจากค าสั่งได้กล่าวหา 
เฉพาะนาย ก. นาย ข. และนาย ค. เท่านั้น ไม่ได้กล่าวหา นาย ง. ว่ากระท าผิดวินัยด้วย คณะกรรมการ
สอบสวนจึงไม่มีอ านาจด าเนินการทางวินัยกับนาย ง. กรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในการกระท าที่ถูกกล่าวหาตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแก่นาย ง. ไม่ได้ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือให้ด าเนินการทางสอบสวน
ผู้นั้นต่อไป โดยผู้สั่งแต่งตั้งจะมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ขึ้นมาด าเนินการสอบสวนก็ได้ 

   5.4.2 การกระท าละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร 
   กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนว่ามีการกระท าละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่กรมศุลกากร เป็นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนอาจพบข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการสอบสวนว่ามีการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้กระท าในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้างต้นอาจเป็นการกระท า  
ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยของผู้ถูกกล่าวหาตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือการกระท า
ของเจ้าหน้าที่อ่ืนนอกเหนือไปจากกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีมูลกรณีผิดวินัยก็ได้ ทั้งนี้ ค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.  2539 มีความหมายถึง ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้มาปฏิบัติงานประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  
   กรณีท่ีการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องรายงาน
ต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือด าเนินการทางละเมิด ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ที่แยกเป็นเอกเทศจากกระบวนการด าเนินการทางวินัย  คณะกรรมการสอบสวนย่อมไม่มีอ านาจ 
ในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เนื่องจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้อ านาจเฉพาะ
การด าเนินการทางวินัยเท่านั้น การด าเนินการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
จึงไม่มีอ านาจที่จะกระท าได ้
 
 5.5 การนับระยะเวลาการสอบสวน 
  การสอบสวนทางวินัยตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 มีการก าหนด
ระยะเวลาสอบสวนวินัยให้แล้วเสร็จในแต่ละกรณีแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้  
  1. มูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่ไม่แต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสวน – มีก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการทางวินัยแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัย (ข้อ 9) 
  2. มูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่มีการแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสวน – มีก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการทางวินัยแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง (ข้อ 13) 
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  3. มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน –  มีก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการทางวินัยแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมกรรมการสอบสวนครั้งแรก 
ตามข้อ 27 (ข้อ 54)  
  การด าเนินการทางวินัยในแต่ละมูลกรณีจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้  
ใน กฎ ก.พ. แต่ในกรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ด าเนินการทางวินัยหรือคณะกรรมการสอบสวนอาจขอขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็นโดยเสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี  
เพ่ือขออนุมัติการขยายระยะเวลาการสอบสวน 
  ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ก าหนดแนวทางในการเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน โดยได้ก าหนดเงื่อนไข 
ขอขยายระยะเวลาการสืบสวนสอบสวน ตามหนังสือส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กค 0516/ ว 392  
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดการสืบสวนสอบสวนและซักซ้อมความเข้าในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตามค าสั่งของกรมศุลกากร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
1. กรณีสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ก าหนดระยะเวลาเดิม 
ระยะเวลาที่ขอขยาย

ระยะเวลาได้ 
เงื่อนไขในการอนุมัติ 

45 วัน นับแต่วันที่พิจารณาว่ามีมูลควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

30  วัน/ ครั้ง ขยายให้อีก 60 วัน รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 
120 วัน นับแต่ที่ พิจารณาว่ามีมูลควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 

2. กรณีคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ก าหนดระยะเวลาเดิม 
ระยะเวลาที่ขอขยาย

ระยะเวลาได้ 
เงื่อนไขในการอนุมัติ 

 60 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
รับทราบค าสั่ง 

30  วัน/ ครั้ง - ขยายให้อีก 60 วัน รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 
120 วัน  นับแต่ที่ ประธานกรรมการ
รับทราบค าสั่ง 
- ต้องจัดท าแผนการสอบสวน เสนอพร้อม
ค าขอขยายระยะเวลาการสอบสวนด้วย 

34. กรณีคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

ก าหนดระยะเวลาเดิม 
ระยะเวลาที่ขอขยาย

ระยะเวลาได้ 
เงื่อนไขในการอนุมัติ 

120 วัน นับแต่ วันที่ มีการประชุม
กรรมการสอบสวนครั้งแรก ตามข้อ 27 

30  วัน/ ครั้ง - ขยายให้อีก 60 วัน รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 
180 วัน  นับแต่ที่ ประธานกรรมการ
รับทราบค าสั่ง 
- ต้องจัดท าแผนการสอบสวน เสนอพร้อม
ค าขอขยายระยะเวลาการสอบสวนด้วย 
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  ส่วนการเริ่มนับและวันสิ้นสุดของระยะเวลา กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
 พ.ศ. 2556 หมวด 9 การนับระยะเวลาได้ก าหนดวิธีการนับรับระยะเวลาการสอบสวน  ถ้าก าหนดเป็นวัน 
สัปดาห์ หรือเดือน มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่ ง 
ต้องใช้อ านาจตาม กฎ ก.พ. นี้ จะได้เริ่มการในวันนั้น ส่วนวันสิ้นสุดระยะเวลาให้แยก ดังนี้ 
  1. การนับเวลาของผู้ด าเนินการสอบสวน 
  ผู้ด าเนินการสอบสวน ได้แก่ คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจตาม กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งจะต้องกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่ก าหนดนั้นรวมเข้าด้วย แม้ว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันหยุดราชการ 
  2. การนับเวลาของบุคคลภายนอก  
  บุคคลภายนอกท่ีนอกเหนือไปจากคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งจะต้องกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันท างานที่ถัดจากวันหยุด 

ระยะเวลาการสอบสวน ตามข้อ 54 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
            2. หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน 120 วัน ต้องรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง  
  

-ประธานรับส านวน 
-ผู้ถกูกลา่วหา
รับทราบค าสัง่ 

วนัท่ีประชมุครัง้แรก 

(เร่ิมนบัระยะเวลา) 

รวบรวมพยานหลกัฐาน
ฝ่ายกลา่วหา 

รวบรวมพยานหลกัฐาน
ฝ่ายผู้ถกูกลา่วหา 

แจ้งข้อกลา่หาและ
สรุปพยานหลกัฐาน 

-ประชมุลงมต ิ

-ท ารายงานการ
สอบสวน 

ก าหนดระยะเวลาเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วนั 
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 5.6 การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพิ่มเติม 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนแล้ว ให้อธิบดีหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา หากเห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
สั่งหรือด าเนินการ ดังนี้ 
  1. กรณีเห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน ให้สั่ ง 
ให้คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว 
  2. กรณีเห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ก าหนดประเด็นหรือ  
ข้อส าคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องท าความเห็นเกี่ยวกับโทษ  
ที่เสนออีก 
  3. กรณีเห็นว่าการด าเนินการใดไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว ซึ่งเป็นไปตาม ข้อ 55 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  
  ส่วนระยะเวลาการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
มิได้ก าหนด แต่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายอาจก าหนดระยะเวลาในหนังสือสั่งการสอบสวนเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ 
ทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือ 
มีข้อขัดข้องก็สามารถขอขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
โดยอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม  
ในแต่ละกรณีไป 
 
 5.7 การด าเนินการเม่ือได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อย่างร้ายแรง 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนตามข้อ 54  
และเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณามีความเห็นเพ่ือสั่งการ  
หรือด าเนินการ ดังนี้ 
  1. กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยหรือกระท าผิ ดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง หากอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือ  
ไม่ได้กระท าผิดวินัย ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตามที่ กฎ ก.พ. ก าหนดส าหรับความเห็นนั้นๆ 
ต่อไป โดยไม่ต้องเสนอ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เพ่ือพิจารณา แต่หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงให้ด าเนินการตามข้อ 2.  
  2. กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิบดี
หรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาว่าถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่ามีความเห็นเช่นไร 
ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งการ และส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมศุลกากร เพ่ือพิจารณาต่อไป  
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  3. กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ชัดเจนที่จะลงโทษ 
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมอง  
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ถ้าอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เห็นด้วยกับคณะกรรมการสอบสวนให้ด าเนินการตามมาตรา 110 (6) หรือ (7) ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่า 
ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือไม่ได้กระท าผิดวินัย ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ
ตามที่ กฎ ก.พ. ก าหนดส าหรับความเห็นนั้นๆ ต่อไป แต่หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ด าเนินการตามข้อ 2. 
 
 5.8 ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 5 กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง 
ข้อ 65 ก าหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิด
ที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา 94 แล้วแต่กรณี 
จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 
  (1) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย และอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนแล้ว
เห็นว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ดังนั้น ถ้าหากผู้ถูกกล่าวหากลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกจะต้องด าเนินการสอบสวนตามปกติ โดยให้โอกาส  
ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่นั่นเอง 

  (2) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จ าคุก โดยต้องถูกจ าคุกจริง ๆ ไม่ใช่รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษ  
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ การจะด าเนินการทางวินัยในฐานความผิด
ดังกล่าวจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
   1. ผู้นั้นต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หมายความ ค าพิพากษาซึ่งท าให้ผู้นั้น 
ต้องรับโทษนั้นไม่อาจมีการโต้แย้งหรือพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิกถอนได้อีกต่อไป ซึ่งอาจเป็นกรณีมีค าพิพากษา
ของศาลชั้นต้นแต่คู่ความมิได้อุทธรณ์ค าพิพากษาภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น ในระหว่าง  
ที่ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุด แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องค าพิพากษาให้จ าคุกในการกระท าความผิดทางอาญา  
ก็ยังไม่เป็นความผิดทางวินัยในฐานนี้ แต่กรณีดังกล่าวอาจเป็นมูลเหตุแห่งการกล่ าวหาว่าผู้นั้นกระความผิด 
ทางวินัยในฐานอ่ืนได้ หากข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ ซึ่งการด าเนินการทางวินัยนั้นก็ไม่จ าเป็นจะต้องรอผล  
การด าเนินคดีอาญา เว้นแต่ผู้ด าเนินการสอบสวนจะเห็นว่าควรให้รอผลของค าพิพากษาเพ่ือน ามาประกอบ  
การพิจารณา ก็สามารถเสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รอผลการด าเนินการคดีอาญาก็ได้ 
อันเป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0904/ว4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 และ ที่ สร 0904/ว9 
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2509 
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   2. การจ าคุกนั้นเป็นการกระท าในความผิดซึ่งมิใช่การกระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ กล่าวคือ เป็นการจ าคุกในความผิดทางอาญาซึ่งได้กระท าโดยเจตนากระท าความผิดหรือ 
ได้พยายามกระท าความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  แต่กรณีเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องรับโทษจ าคุก 
ตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดซึ่งได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษนั้น ก็เป็นเหตุหนึ่งซึ่ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่ งอธิบดีหรือผู้ ได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่ งให้ข้าราชการในสั่ งกัดออกจากราชการ  
ตามมาตรา 110 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
สามารถน ามาพิจารณากรณีของพนักงานราชกากรและลูกจ้างของกรมศุลกากรได้โดยอนุโลม  
  (3) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ 
ได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพและมีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อ  
ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้  โดยที่การรับสารภาพดังกล่าว 
ต้องเป็นการรับสารภาพโดยสิ้นเชิงไม่มีการยกข้อต่อสู้เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา 
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สรุปขั้นตอนการด าเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                 
               หมวด 4 ว่าด้วยการด าเนินการในกรณีท่ีควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ประธานกรรมการ จัดให้มีการประชุมครั้งแรก ภายใน 7 วัน นับแต่                     
วันที่ได้รับส านวนและหลักฐานการรับทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหา 

เพ่ือก าหนดประเด็นและวางแนวทางในการสอบสวน (ตามข้อ 27) 
 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเบื้องต้นจากฝุายกล่าวหา 
 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา               

(แบบ ดว.5) (ตามข้อ 38-47) 

ท ารายงานการสอบสวนพร้อมเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(แบบ ดว.6) (ตามข้อ 52-54) 

ภายใน 120 วัน 

นับแต่วันที่มีการ 

ประชุมครั้งแรก 

* ขยายได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 60 วัน 

ถ้ารวมกันแล้ว 
เกิน 180 วนั  
ต้องรายงาน 

อ.ก.พ. กระทรวง 

(ตามข้อ 54 ) 

รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

จากฝุายกล่าวหาและฝุายถูกกล่าวหา 

ประชุมสรุปข้อกล่าวหาและมีหนังสือเรียก
เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา (แบบ ดว. 5) 

*กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 3 คน และ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งลงคะแนนด้วยเสียงข้างมาก 

ประชุมสรุปและท ารายงานการสอบสวน         

*กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า  
3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ลงคะแนน 

ด้วยเสยีงข้างมาก 

*การสรุป ให้สรุปเป็นประเด็น และใน
แต่ ประ เด็นมีพยานหลั กฐาน  ว่ ามี
พยานหลักฐานใดสนับสนับข้อกล่าวหาบ้าง 
เพื่อให้ง่ายแก่การท าค าช้ีแจง 
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บทที่ 6  
ข้อก าหนดทางวินัยและโทษทางวินัย 

 
 6.1 ข้อก าหนดทางวินัย 

  6.1.1 ข้อควรปฏิบัติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดข้อควรปฏิบัติ
ของข้าราชการไว้ ดังต่อไปนี้  

   มาตร า  81 “ข้ า ร าชการพล เ รื อนสา มัญต้ อ งสนั บสนุ นก ารปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ” 
   ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของประเทศจ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้เลื่อมใสและ 
สนับสนุนการปกครองในระบอบดังกล่าว 
   “การสนับสนุน” ได้แก่ การส่งเสริม เสริมสร้าง หรือไม่คัดค้าน การกระท าที่จะเป็น
ความผิดฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบดังกล่าว  ได้แก่ การกระท าในทางคัดค้าน ต่อต้าน 
หรือเป็นปรปักษ์ 

   มาตรา  82 (1) “ต้ อ งปฏิ บั ติ หน้ าที่ ร าชการด้ วยความซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต 
และเที่ยงธรรม” 
   ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมที่จะเป็นความผิดวินัยตามมาตรา  82 (1) 
จะต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น การไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมในเรื่องที่มิใช่ราชการหรือ 
ไม่มีหน้าที่ราชการ จะน ามาปรับบทเป็นความผิดวินัยตามมาตรา 82 (1) หาได้ไม่ “ราชการ” หมายถึง 
งานของประเทศหรือของพระราชา “หน้าที่ราชการ” หมายความเฉพาะหน้าที่ที่เป็นเรื่องราชการโดยตรง
เท่านั้น ซึ่งหมายถึงราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายที่ให้อ านาจไว้โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ แม้เป็นกิจการของรัฐหรือรัฐมีส่วน
ร่วมเป็นเจ้าของ และรัฐวิสาหกิจบางแห่งพึงเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นงานของประเทศ แต่ก็เป็นงานในเชิงธุรกิจ
หรือการค้า ไม่ใช่งานการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงไม่ถือเป็นราชการตามความหมายนี้กิจการ 
เชิงสวัสดิการบางอย่างมีกฎหมายบัญญัติให้ถือเป็นราชการ เช่น กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ 
 ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ .ศ .2517 และขณะนี้ ได้มีระเบียบ 
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ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ.2547 ออกใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
23 กันยายน 2547 (วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ในการริเริ่มด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการ และก าหนดด้วยว่าการปฏิบัติงานสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบนี้ให้ถือเป็น  
การปฏิบัติ ร าชการประเภทของสวัสดิการภายในส่ วนราชการก็ มีการออมทรัพย์  การให้กู้ เ งิ น 
การเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ 
การฝึกวิชาชีพเพ่ือเสริมรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก การสงเคราะห์ข้าราชการในด้านอ่ืนๆ เช่น 
เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทาง เงินช่วยค่าเครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกาย เงินทุนการศึกษา หรือ 
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เป็นต้น และกิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอ่ืน 
ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควรข้าราชการผู้ใดมีหน้าที่ราชการในเรื่องใดควรพิจารณาจากข้อมูล 
ดังนี้ 
   1.  กฎหมายหรื อระเบียบในกรณีที่ ร าชการ เรื่ อง ใดมีกฎหมายระเบียบ 
ของทางราชการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ก็มีหน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น เช่น กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอเป็นนายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ราชการตามกฎหมายนั้น ระเบียบว่าด้วยการพัสดุก าหนดให้  
ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่สั่งซื้อ สั่งจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นก็มีหน้าที่ราชการตามระเบียบนั้น 
    2. มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 ก าหนดให้ ก.พ. จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภท  
และสายงานตามลักษณะงาน 
    3. การมอบหมายของผู้บังคับบัญชาอาจเป็นการมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ให้ปฏิบัติภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
หรือมอบหมายงานอื่นที่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาก็ได้ 
    4. พฤตินัยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นเรื่องๆ ไป 
ว่าตามพฤตินัยเพียงพอที่จะถือว่าผู้นั้นมีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นได้หรือไม่ 

  ตัวอย่างการมีหน้าที่โดยพฤตินัย 

   1. เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
เงินงบประมาณได้ผูกพันตนรับฝากเงินนอกงบประมาณท่ีมิได้อยู่ในหน้าที่ของตนโดยลงลายมือชื่อรับฝากเงินนั้น 
ไว้อย่างเป็นทางการในด้านหลังคู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน ถือได้ว่าผู้นั้นมีหน้าที่ราชการในเรื่องเงินจ านวนที่ได้รับไว้นั้น 
   2. ข้าราชการซึ่งเบิกเครื่องมือเครื่องใช้ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติราชการ  
พึงเห็นได้ว่าผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งของนั้นด้วย การน าสิ่งของนั้นไปจ าน าเอาเงินไปใช้
ส่วนตัวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
   ส่วนค าว่า “ซื่อสัตย”์ , “สุจริต” และ “เที่ยงธรรม” มีความหมายดังไปนี้ 
    ซื่อสัตย ์ หมายความว่า ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
    สุจริต หมายความว่า ปฏิบัติด้วยความตั้งใจดีและชอบตามคลองธรรม 
    เที่ยงธรรม  หมายความว่า ปฏิบัติโดยไม่ล าเอียง 
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   มาตรา 82 (2) “ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ” 
   บทบัญญัติวินัยมาตรานี้ ส าหรับความตอนแรกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลนั้น แต่เดิมในมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ได้บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย….” ซึ่งเน้นถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการว่าต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส าหรับนโยบาย 
 ของรัฐบาลนั้น หมายความถึงนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภา และหมายความรวมถึงนโยบายพิเศษที่รัฐบาล
มอบหมายเป็นกรณีพิเศษให้ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งรับผิดชอบ หรือก าหนดโครงการขึ้นใหม่ 
ให้ปฏิบัติเป็นการเร่งด่วนหรือเป็นนโยบายเฉพาะกิจ 
   แม้ว่าตามบทบัญญัติมาตรา  82 (2) จะไม่ ได้ ใช้ค าว่ า  “สนับสนุน” ก็ตาม 
แต่การปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้  ซึ่งบทบัญญัติตามมาตรานี้ 
มีจุดมุ่งหมายถึงวิธีปฏิบัติงาน โดยให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติของคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ส่วนความตอนท้ายที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการนั้นเป็นการบัญญัติให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทั่ว ๆ ไปในฐานะท่ีเป็นข้าราชการ  
   ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ข้าราชการจะต้องปฏิบัติตามนี้  หมายความถึง
ระเบียบแบบแผนทั่วไปของทางราชการที่ข้าราชการต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นข้าราชการ  โดยไม่จ าเป็น 
จะต้องเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาจเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการที่มิใช่ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ได้ ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ข้าราชการต้องปฏิบัติมีอยู่มาก เช่น 
ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย ระเบียบการลาหยุดราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการลงชื่อมาปฏิบัติราชการ 
และมติคณะรัฐมนตรีก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับข้าราชการในกรณีต่างๆ เป็นต้น 

  ตัวอย่าง 
   1. ข้าราชการต้องหาในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย ให้รายงานให้ 
เจ้ากระทรวง ทบวง กรม ในสังกัดทราบโดยด่วน (หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.826/2482 
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2482) 
   2. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 
   3. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่องการไว้ผมและ 
การแต่งกายของข้าราชการ (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่สร 0203/ว 55 ลงวันที ่8 มิถุนายน 2516) 

- ข้าราชการชาย ไม่ให้ไว้ผมยาวปิดตีนผม 
- ข้าราชการหญิง ไม่ให้สวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า 
- ข้าราชการทั้งชายและหญิง ไม่ให้คาดเข็มขัดใต้สะดือ 

   4. ห้ามข้าราชการเชิญแขกท่ัวไปมาเลี้ยงวันเกิด หรือเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง ฉลองยศ หรือ
ต าแหน่ง ขึ้นบ้านใหม่ ครบรอบแต่งงาน หรือโกนจุก บวชนาค หรืองานอ่ืนใดนอกจากที่ระบุดังกล่าว 
ห้ามข้าราชการรับเลี้ยงจากพ่อค้าในภัตตาคารใด ๆ หรือรับบริการจากสถานอบายมุข หรือสถานเริงรมย์ต่างๆ 
จากพ่อค้า (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่สร 0202/ว 67 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2516) 
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   5. ห้ามข้าราชการเรี่ยไร 
    5.1 ห้ามไม่ให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เรี่ยไร ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
(หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่น.ว. 173/2487 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2487) 
    5.2 ให้งดเรี่ ยไรซื้อของขวัญให้ผู้บั งคับบัญชาในโอกาสต่างๆ  (หนังสือ 
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่น.ว. 281/2496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2496) 
    5.3 ห้ามเรี่ยไรเพ่ือต้อนรับและเลี้ยงรับรองผู้ไปตรวจราชการโดยเด็ดขาด 
(หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝุายบริหาร ที ่น.ว. 15/2501 ลงวันที่ 23 มกราคม 2501) 
    5.4 ให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ เรื่องการเรี่ยไรของทางราชการ (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 94 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2532) 
  การที่จะผิดวินัยตามมาตรานี้หรือไม่นั้น  ไม่ต้องค านึงว่าจะต้องเป็นกรณีที่ท าให้เกิด 
ความเสียหายแก่ราชการ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการแล้ว แม้ไม่เกิดความเสียหายก็เป็นความผิดตามมาตรานี้แล้ว นอกจากนโยบายของรัฐบาลแล้ว 
ยังต้องพิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น มีกฎหมายระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดไว้อย่างไรบ้าง 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามนั้นโดยเคร่งครัด 
   นอกจากนี้  บทบัญญัติวินัยเกี่ยวกับเรื่องนี้  มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ด้วยว่าข้าราชการต้องถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือนตามข้อบังคับที่  ก.พ.ก าหนด แต่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ได้แยกเรื่องจรรยาข้าราชการไว้ต่างหากจากเรื่องวินัย โดยให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการให้สอดคล้องกับลักษณะงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ และข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการนี้เป็นแบบแผนของทางราชการอย่างหนึ่งที่ข้าราชการต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
ก็เป็นความผิดตามมาตรานี ้แต่ถ้าไม่ถึงขั้นเป็นความผิดวินัยก็จะถูกตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
เลื่อนเงินเดือนหรือให้รับการพัฒนา 

   มาตรา 82(3) “ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า 
แก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ” 
   การที่ก าหนดให้ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า 
แก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการนั้น  มีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การปฏิบัติให้ได้ผลเช่นนี้ต้องใช้
ความตั้งใจ ความทุ่มเท และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมุ่งให้เกิดผลส าเร็จและได้ผลดีเป็นส าคัญไม่ใช่ท าแบบ 
“เช้าชามเย็นชาม” เพียงแต่ให้เสร็จๆ ไปหรือให้พอหมดเวลาไปวันๆ นอกจากนี้บทบัญญัติตามมาตรานี้ยังมี
จุดมุ่งหมายให้ข้าราชการมีพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ 
เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอีกด้วย 
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   มาตรา 82(4) “ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น  และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว 
ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม” 

   องค์ประกอบความผิด มี 4 ข้อ คือ 
   1. มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
    “ค าสั่ง” หมายถึง ข้อความที่บอกให้ท าหรือให้ปฏิบัติ ค าสั่งในที่นี้ไม่จ าเป็นต้อง
สั่งเป็นหนังสือเสมอไป อาจเป็นการสั่งด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ 
    “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย คือ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจ
จากผู้มีอ านาจตามกฎหมายให้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ทั้งนี้จะต้องเป็น 
การมอบหมายหรือมอบอ านาจตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้มอบได้ 

   กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับบัญชา มีดังนี้ 
    (1) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้ก าหนดต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ทั้งในการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยก าหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวงทบวง  กรม และ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
ของกระทรวง ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี และได้ก าหนดหัวหน้า
ส่วนราชการลงไป ตามล าดับ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่เทียบเท่าผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง 
หรือหัวหน้าแผนก จะมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายก็ต่อเมื่อเป็นส่วนราชการที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการโดยถูกต้อง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในปัจจุบันนี้ นิยมแบ่งส่วนราชการเป็นส านัก
หรือกองโดยไม่มีการแบ่งเป็นแผนก แล้วไปจัดหน่วยงานภายในส านักหรือกองตามลักษณะงานต่างๆ 
เช่น แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มงาน ฝุาย สาย หรือหมวด หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงาน ฝุาย สาย หรือหมวด ในลักษณะนี้ 
โดยปกติแล้วไม่มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดหรืออ าเภอ  
จะมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการนั้นเป็นราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
    (2) กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการโดยเฉพาะ ในกรณีที่เป็นส่วนราชการที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะและกฎหมายนั้นได้บัญญัติเรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการในส่วนราชการนั้นไว้
โดยเฉพาะ ก็ต้องเป็นไปตามนั้น เช่น พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.2518 บัญญัติ
ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการบริหารงานของวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ในการบังคับบัญชา 
ให้ถือว่าอธิการบดีเป็นอธิบดี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอ่ืน 
    (3) กฎหมายที่ให้มอบหมายหรือมอบอ านาจการเป็นผู้บังคับบัญชา  ได้มี
กฎหมายที่บัญญัติให้มีการมอบหมายหรือมอบอ านาจการเป็นผู้บังคับบัญชาได้  เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 บัญญัติให้ผู้มีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
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การปฏิบัติราชการ ฯลฯ อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน เช่น อธิบดีอาจมอบหมายให้รองอธิบดี 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนได้ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 49 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
ได้แก่ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มอบหมายให้ผู้ซึ่ง 
ด ารงต าแหน่งที่มิได้เป็นผู้บังคับบัญชาตามที่ได้มีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในฐานะใดได้ โดยต้องท าเป็นหนังสือ 
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายดังกล่าวก็มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย 
   2. เป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
    หมายถึง ต้องเป็นค าสั่งที่ผู้บังคับบัญชามีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่จะสั่งได้ คือ เป็นการสั่งภายในอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และไม่ใช่เป็น
การสั่งให้กระท าผิดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
   3. เป็นการสั่งให้ปฏิบัติราชการ 
    หมายถึง ต้องเป็นการสั่งให้ปฏิบัติงานที่เป็นเรื่องราชการตามหน้าที่หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย การสั่งให้กระท าการหรือปฏิบัติการบางอย่าง แม้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราชการ แต่อาจ 
ไม่มีลักษณะเป็นการสั่งให้ปฏิบัติราชการก็ได้ เช่น อธิบดีได้พิจารณาผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง 
ในกรณีเงินของทางราชการได้ขาดหายไป วินิจฉัยว่าผู้อ านวยการกองคลังประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
เป็นเหตุให้เงินของทางราชการขาดหายให้รับผิดชอบใช้เงินจ านวนดังกล่าวหรือท าสัญญารับสภาพหนี้  
ผู้อ านวยการกองโต้แย้งว่าตนไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ไม่ควรต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินและไม่ยอมท าสัญญา 
รับสภาพหนี้ การสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาชดใช้ค่าเสียหายหรือท าสัญญารับสภาพหนี้ในมูลละเมิดไม่มีลักษณะ
เป็นการสั่ งให้ปฏิบัติราชการหรือมอบหมายงานให้ปฏิบัติ  กรณีเช่นนี้ เมื่อผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิเสธ 
ความรับผิดชอบ ก็เปน็เรื่องการโต้แย้งสิทธิในการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา
ปรับบทความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จะน าข้อก าหนดวินัยฐานขัดค าสั่งของผู้บังคับบัญชามา
ใช้ลงโทษผู้ไม่ยอมช าระหนี้ในมูลละเมิดหาได้ไม่ 
   4. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
    หมายถึงว่า เป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยเจตนาขัดขืน 
หรือหลีกเลี่ยง กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่งเพราะพลั้งเผลอ หลงลืม ส าคัญผิด หรือมีเหตุอ่ืนใดขัดขวางท าให้ 
ไม่อาจปฏิบัติได ้ยังไม่เข้าองค์ประกอบข้อนี้ 
    มาตรา  82 (4) มี ข้ อยกเว้ นว่ าสามารถโ ต้แย้ งค าสั่ งผู้ บั งคับบัญชาได้ 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ถ้าปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ 
2. เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที 
3. ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น 
4. แต่ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพ่ือให้ค าสั่งนั้นมีความรอบคอบ

ชัดเจน และเป็นการคุ้มครองผู้รักษาประโยชน์ของทางราชการ 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๕๔ 

 

   มาตรา 82(5) “ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการมิได้” 
   “อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ” หมายถึง ต้องอุทิศหรือสละเวลาทั้งหมด 
ปฏิบัติราชการตามที่ทางราชการต้องการ รวมทั้งเวลานอกเหนือจากเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ  ในกรณี 
ที่ทางราชการมีงานเร่งด่วนที่จ าเป็นจะต้องใช้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลา 
   “ ละทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มา 
ยังสถานที่ราชการเพ่ือปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ รวมทั้ง 
การมายังสถานที่ราชการแล้วไม่อยู่ปฏิบัติงาน ละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่ท่ีควรอยู่ 
   “ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” หมายถึง มาอยู่ในสถานที่ราชการ แต่ไม่สนใจเป็นธุระไม่
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ปล่อยให้งานคั่งค้าง 

  ตัวอย่าง 
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ไม่ไปร่วมเตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการ เนื่องใน

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และไม่มาปฏิบัติราชการเป็นเวลา 2 วัน เป็นความผิดตามมาตรา 82 (5) 
2. นักวิชาการสาธารณสุข ใช้เวลาราชการไปท าธุระส่วนตัวบ่อยครั้ง  ท าให้ 

งานประกันสังคมที่ได้รับมอบหมายคั่งค้างจ านวนมาก เมื่อผู้บังคับบัญชาติดตามเร่งรัดก็ไม่รีบปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จเป็นความผิดตามมาตรา 82 (5) 

   มาตรา 82 (6) “ต้องรักษาความลับของทางราชการ” 
   “ความลับ” หมายถึง เรื่องราวที่ไม่พึงเปิดเผย โดยระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของทางราชการ พ.ศ.2544 ได้ก าหนดชั้นความลับของทางราชการไว้เป็น 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก และลับ 
   ข้าราชการพลเรือนผู้ใดได้ทราบความลับของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการทราบมา 
โดยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน หรือโดยทางอ่ืนใด และไม่ว่าผู้นั้นจะมีหรือไม่มีหน้าที่ราชการเกี่ยวกับ 
เรื่องนั้นก็ตาม ผู้นั้นต้องรักษาความลับนั้นไว้โดยไม่เปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ 

   มาตรา 82 (7) “ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกัน 
ในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ” 
   มาตรานี้เป็นข้อก าหนดวินัยให้ข้าราชการพลเรือนประพฤติปฏิบัติต่อข้าราชการ
ด้วยกัน คือ ให้สุภาพเรียบร้อยต่อกัน รักษาความสามัคคีระหว่างกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ซึ่งจะเป็นทางน าไปสู่ความสงบเรียบร้อย ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานกันอย่างดี 
เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   “ผู้ร่วมปฏิบัติงาน” หมายความรวมถึง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยกันด้วย 

   มาตรา 82 (8) “ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน” 
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   มาตรานี้เป็นข้อก าหนดวินัยให้ข้าราชการพลเรือนประพฤติปฏิบัติต่อประชาชน 
ผู้มาติดต่อในราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน คือ ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้ 
ความสงเคราะห์ ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและไม่ชักช้า 
   “ประชาชน” หมายถึง บุคคลทั่วไป ซึ่งรวมทั้งคนไทยที่เป็นพลเมืองของประเทศ 
เป็นราษฎร และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมิได้
เป็นราษฎร ข้อก าหนดวินัยนี้ได้บัญญัติขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ข้าราชการส านึกถึงฐานะ บทบาท และ
หน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้องปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน สร้างความเลื่อมใสศรัทธา
ให้เกิดแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนซึ่งเป็นคนไทยมีความเข้าใจอันดี 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

   มาตรา 82 (9) “ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย” 
   ข้อก าหนดวินัยมาตรานี้  บัญญัติขึ้นโดยมี เจตนารมณ์ให้ข้าราชการประจ า 
มีความเป็นกลางทางการเมือง แต่ก็ไม่ตัดสิทธิข้าราชการประจ าในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ข้าราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน  
ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2499 ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 2 ว่า ข้าราชการพลเรือนจะนิยมหรือเป็นสมาชิก 
ในพรรคการเมืองใดๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปประชุมอันเป็นการประชุมของพรรคการเมืองนั้น
เป็นการส่วนตัวก็ได้ แต่ในทางที่เกี่ยวกับประชาชนและในหน้าที่ราชการต้องกระท าตนเป็นกลาง ปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยไม่ค านึงถึงพรรคการเมือง และไม่กระท าการให้เป็นการฝุาฝืนวินัยที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับข้าราชการพลเรือนกับต้องไม่กระท าการอันเป็นการฝุาฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้ด้วย คือ  
   (1) ไม่ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประเภท 2 หรือข้าราชการการเมือง 
   (2) ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง 
   (3) ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 
   (4) ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมใน 
ที่สาธารณสถานใด ๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง 
   (5) ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการ  หรือ 
ในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ 
   (6) ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ 
   (7) ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด
และไม่กระท าการในทางให้คุณให้โทษเพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิก  
ในพรรคการเมืองใดท่ีตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (8) ไม่ ท าก า รขอร้ อ ง ให้ บุ คคล ใด อุทิ ศ เ งิ นหรื อทรัพ ย์ สิ น เ พ่ื อประ โยชน์ 
แก่พรรคการเมือง 
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   (9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุน 
พรรคการเมืองใดๆ ให้เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชนหรือ 
เขียนจดหมาย หรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซึ่งจะจ าหน่ายแจกจ่าย 
ไปยังประชาชน อันเป็นข้อความท่ีมีลักษณะของการเมือง 
   (10) ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมือง หรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือ 
เพ่ือกระท ากิจการต่าง ๆ อาทิ วิ่งเต้นติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมือง เพ่ือให้น าร่าง
พระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาฯ หรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาล เป็นต้น 
   (11) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่แสดงออก
โดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในทางกลับกันไม่กีดกัน 
ต าหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้งข้าราชการผู้ใดกระท าการฝุาฝืนระเบียบนี้ ถือว่ากระท าผิดวินัย
ตามมาตรา 82 (9) 

   มาตรา 82 (10) “ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย” 
   จุดมุ่งหมายของมาตรานี้คือ การน าเอาเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัว 
ของข้าราชการพลเรือนเข้ามาเป็นข้อก าหนดวินัยด้วย เนื่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นผู้มีความสัมพันธ์
ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน หากข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติไม่ดี ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ประชาชนเสื่อมศรัทธาข้าราชการก็จะพลอยเสื่อมเสียหรือเสื่อมความเชื่อถือทางราชการ 
หรือรัฐบาลด้วยซึ่ งจะท าให้การบริหารประเทศไม่ราบรื่น  การที่จะพิจารณาว่าการกระท าอย่างไร 
เป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเ สียนั้น 
มีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
   1. เป็นการกระท าที่ท าให้ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
“เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ” หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญตามต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะ 
ที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในหน้าที่ราชการและวงสังคมทั่วไป 
ตามต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งแต่ละต าแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์  
 ของต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได ้เช่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชาย่อมอยู่ในฐานะ
ที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญและเคารพนับถือมากกว่า
ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ราชการบางต าแหน่ง เช่น ครู อาจารย์ ซึ่งนับถือเป็น 
ปูชนียบุคคล เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ เจ้าพนักงานปกครองซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน ย่อมอยู่ 
ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนรักษาเกียรติศักดิ์ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนหรือวงสังคม  
เป็นพิเศษกว่าข้าราชการทั่วไป 
   2. เป็นการกระท าที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณา 
จากความรู้สึกของประชาชนหรือของข้าราชการทั่วไป ความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้ 
   3. เป็นการกระท าโดยเจตนาชั่ว พิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระท า หรือเป็น 
การกระท าที่เกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ หากการกระท าใดเข้าลักษณะทั้ง 3 ข้อดังกล่าว ก็เป็นความผิด
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ฐานไม่รักษาชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย เช่นการที่ข้าราชการชาย
มีภริยาน้อยทอดทิ้งภริยาหลวงและลูก โดยไม่ให้ค่าเลี้ยงดูและไม่ให้ค่าเล่าเรียนบุตร พฤติการณ์ดังกล่าว 
เป็นที่รังเกียจของสังคมที่ต าหนิการกระท าดังกล่าว ก็เป็นความผิดฐานไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีฐานะดี สามารถเลี้ยงดูภริยาและ 
ส่งเสียให้การศึกษาแก่บุตรเป็นอย่างดี ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทแต่อย่างใด สังคมก็คงไม่ต าหนิหรือว่ากล่าว 
ในเรื่องนี้ แต่ถ้าข้าราชการหญิงเป็นภริยาน้อยเขา ทั้งที่ทราบว่าเขามีภริยาอยู่แล้ว สังคมไทยก็จะดูแคลนได้ว่า
ข้าราชการซึ่งต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตนกลับท าตัวเป็นภริยาน้อยผู้อ่ืน  ก็เป็นความผิดฐานไม่รักษาชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย  เป็นความผิดตามมาตรา 82 (10) 
ข้าราชการชายแอบถ้ ามองที่ห้องอาบน้ าของโรงพยาบาลขณะนางสาว  ก. ก าลังอาบน้ า เมื่อนางสาว ก. รู้ตัว 
จึงตักน้ าสาดไปยังจุดที่มีคนแอบดู แล้วแต่งตัวกระโจมอกรีบออกมาดู พบข้าราชการชายยืนเปียกโชก 
อยู่ข้างห้องน้ า จึงไปฟูองผู้บังคับบัญชา เป็นความผิดตามมาตรา 82 (10) หรือข้าราชการชายทอดทิ้งภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมายและบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ไปมีภริยาใหม่โดยไม่ส่งเสียเลี้ยงดูเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ท าให้
ภริยาและบุตรได้รับความเดือดร้อนแต่ภายหลังได้ยินยอมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นความผิดตามมาตรา 82 (10) 

   มาตรา 82 (11) “กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.” 
   ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎ ก.พ. เพ่ิมเติม แต่ถ้าหากได้มีการก าหนดลักษณะ 
การกระท าผิดเพิ่มข้ึน ข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องกระท าการตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ด้วย 

  6.1.2 ข้อห้ามปฏิบัติ (มาตรา 83) 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน มาตรา 83 ก าหนดว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา 83 (1) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ 
ซึ่ง ควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย” 
   องค์ประกอบความผิด มี 4 ข้อ คือ 
   1. มีการรายงาน 
   “การรายงาน” หมายถึง การบอกเรื่องราวที่ไปท า ไปรู้ หรือไปเห็นมา อาจเป็น 
การรายงานด้วยวาจา หรือหนังสือ หรือวิธีอ่ืนใด และจะเป็นการรายงานเพ่ือพิจารณา วินิจฉัย หรือขออนุญาต 
หรือขออนุมัติ หรือเพ่ือทราบ ก็ถือเป็นการรายงานทั้งสิ้นการรายงานตามข้อนี้  ไม่จ าต้องเป็นการรายงาน 
เพ่ือการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายเสมอไป อาจเป็นการรายงานในเรื่องอ่ืน 
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือแบบธรรมเนียมของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ก าหนดให้รายงานก็ได ้
   2. รายงานเป็นเท็จ 
   หมายถึง รายงานที่ไม่เป็นความจริง และผู้รายงานรู้อยู่แล้วว่ารายงานนั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ตามไม่ เป็นความจริง นอกจากนี้การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้งก็ถือว่าเป็น 
การรายงานเท็จด้วย 
   กรณีอย่างไรจึงจะถือว่า เป็นการรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้ง 
เป็นเรื่อง ที่จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ของการรายงานประกอบกับเรื่องราวว่าข้อความที่ปกปิดไว้นั้น  
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ถ้าแจ้งไว้ในรายงานด้วยแล้วอาจจะท าให้ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไป เช่น การรายงาน
เพ่ือขออนุมัติหรืออนุญาต ซึ่งถ้ารายงานโดยบอกถึงข้อที่ ไม่ดีหรือข้อเสียไปให้ประกอบดุลพินิจด้วย 
ผู้บังคับบัญชาอาจไม่อนุมัติหรืออนุญาตก็ได้ 
   3. เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
   หมายถึง เป็นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ผู้บังคับบัญชา
ตามที่ได้กล่าวแล้วในมาตรา 82 (4) 

   มาตรา 83 (2) “ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว” 
ความผิดฐานกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา 

   องค์ประกอบความผิด มี 3 ข้อ คือ 
   1. เป็นการปฏิบัติราชการ 
    หมายถึงว่า ต้องเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในมาตรา 82 (1) การใช้สิทธิส่วนบุคคลในบางเรื่องแม้เกี่ยวกับราชการแต่ไม่ใช่ 
เป็นการปฏิบัติราชการ 
   2. เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
    หมายถึงว่า ต้องเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายเหนือตน
ตั้งแต่หนึ่งล าดับขึ้นไป การเสนองานต่อผู้บังคับบัญชาต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการมีหลายคน 
ก็เสนอต่อรองหัวหน้าส่วนราชการตามสายงานที่รองหัวหน้าส่วนราชการนั้นได้รับมอบหมายจากหัวหน้า  
ส่วนราชการ โดยไม่จ าต้องเสนอต่อรองหัวหน้าส่วนราชการทุกคน 
   3. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปไม่ได้สั่งให้กระท าการข้าม และไม่ได้รับอนุญาต 
เป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
    หมายถึงว่า ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้บังคับบัญชาที่ถูกกระท าการข้ามไม่ได้สั่งให้
กระท าการข้ามหรือไม่ได้สั่งให้ปฏิบัติราชการเสนอตรง และผู้บังคับบัญชาที่ถูกกระท าการข้ามก็ไม่ได้อนุญาต
เป็นพิเศษชั่วครั้งคราวให้ปฏิบัติราชการโดยกระท าการข้ามได้ 
  ตัวอย่าง 
   1. ข้าราชการร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการอ่ืนกระท าผิดวินัย  โดยร้องเรียน
กล่าวหาข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเองไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 83 (2) เพราะ 
การร้องเรียนไม่ใช่เป็นการปฏิบัติราชการ  
   2. ข้าราชการยื่นใบลากิจหรือลาปุวยโดยกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
ไปยังผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาต ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 83 (2) เพราะการลาไม่ใช่การปฏิบัติราชการ 
แต่อาจเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ตามมาตรา 82 (2) เพราะเป็น 
การยื่นใบลาผิดระเบียบการลา 

   มาตรา 83 (3) “ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน” 
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   องค์ประกอบความผิด มี 2 ข้อ คือ 
   1. มีอ านาจหน้าที่ราชการ  
    คือ เป็นผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจในหน้าที่ราชการ 
   2. ท าการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน  
    โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่นั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ประโยชน์ หมายความถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณแก่ผู้รับประโยชน์อาจเป็นทรัพย์สินเงินทอง หรือการอื่นใด 
ที่เป็นผลได้ตามต้องการ โดยมิจ าต้องเป็นทรัพย์สิน เช่น ประโยชน์ในการได้สิทธิบางอย่าง หรือได้รับบริการพิเศษ 
เป็นต้น 
    การหาประโยชน์ที่จะเป็นความผิดนี้  จะต้องมีการอาศัยหรือให้ผู้ อ่ืนอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ราชการนั้นไปหาประโยชน์ด้วย การหาประโยชน์กับต าแหน่งหน้าที่จึงต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน 
แต่ไม่จ าต้องเป็นการหาประโยชน์ด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 

  ตัวอย่าง 
   1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดิน ยอมให้ผู้อ่ืนใช้ชื่อของตนเป็นกรรมการจัดสรรที่ดินและโฆษณาขายในจังหวัดท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ 
ตามพฤติการณ์เป็นเพียงการยอมให้ผู้อ่ืนเอาชื่อไปใช้ประโยชน์  ไม่ปรากฏว่ามีการอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการ
แต่อย่างใด ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 83 (3) 
   2. เจ้าหน้าที่สรรพากร มีอ านาจหน้าที่เรียกให้บริษัท ห้างร้าน ส่งสมุดบัญชี 
และเอกสารมาตรวจสอบภาษีแบบประเมินเรียกเก็บเงินภาษีเพ่ิมได้ ในระหว่างที่เรียกตรวจสอบภาษีภัตตาคาร 
แห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่สรรพากรผู้นั้นได้ไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารนั้นเป็นประจ าโดยทางภัตตาคาร  
ไม่คิดเงิน เป็นการอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการหาประโยชน์ เป็นความผิดตามมาตรา 83 (3) 

   มาตรา 83 (4) “ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ” 
   ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง 
พลั้งเผลอ หลงลืม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหน้าที่ราชการ จะต้องปฏิบัติโดยไม่มีเจตนา 
ที่จะให้เกิดความเสียหาย การประมาทเลินเล่อนี้มีได้ทั้งลักษณะที่เป็นการกระท าและละเว้นการกระท า 

  ตัวอย่าง 
   1. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ได้ขับรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังไปและกลับระหว่างศาลจังหวัด 
กับเรือนจ าจังหวัด เมื่อรถยนต์มาถึงเรือนจ า เจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้จอดรถยนต์ที่หน้าประตูเรือนจ าแล้วเปิดประตู 
ท้ายรถยนต์ให้ผู้ต้องขังลงโดยไม่ได้ดับเครื่องยนต์ และยืนอยู่บริเวณท้ายรถยนต์เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังฉวยโอกาส
วิ่งไปประจ าที่คนขับแล้วขับรถยนต์หลบหนีไปได้ เป็นความผิดตามมาตรา 83 (4) 
   2. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ไม่ได้น าส านวนที่นายประกันได้ขอถอนประกันตัว
จ าเลยในคดีอาญา และศาลสั่งอนุญาตแล้วไปให้งานออกหมายเพ่ือออกหมายขังจ าเลย เป็นเหตุให้จ าเลย 
หลุดพ้น จากการถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาของศาล  และขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้เป็นความผิด 
ตามมาตรา 83 (4)  
   3. จ่าศาลท าส านวนคดีความของศาลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหาย 
เป็นความผิดตามมาตรา 83 (4) 
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   4. เจ้าหน้าที่พยาบาลให้นักเรียนพยาบาลจ่ายเด็กที่คลอดใหม่ผิดสลับคนกัน 
เป็นความผิดตามมาตรา 83 (4) 

   มาตรา 83 (5) “ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์
อันอาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน” 

   องค์ประกอบความผิด มี 2 ข้อ คือ 
   1. กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์ 
   หมายถึง ต้องเป็นเรื่องการหาผลประโยชน์โดยกระท าด้วยตนเอง หรือยอมให้
ผู้อื่นกระท า เช่น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยอมให้ผู้อ่ืนน าชื่อของตนไปร่วมเป็นกรรมการจัดสรรที่ดินในจังหวัด  
และยอมให้เอาชื่อของตนออกโฆษณาขายที่ดินจัดสรรนั้น 
  2. อาจท าให้ เสี ยความเที่ ยงธรรมหรือเสื่ อมเสียเกียรติศักดิ์ ของต าแหน่ ง 
หน้าที่ราชการของตน  
    ข้อนี้แยกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
    (1) อาจท าให้เสียความเที่ยงธรรม ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากอ านาจ
หน้าที่ราชการพลเรือนที่กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท า การหาผลประโยชน์นั้นว่า มีอ านาจหน้าที่ราชการ 
ในเรื่องนั้นอย่างไรและเป็นการหาผลประโยชน์ในเรื่องที่ผู้นั้นมีอ านาจหน้าที่ราชการหรือไม่  ถ้าเป็นเรื่องที่ 
ผู้นั้นมีอ านาจหน้าที่ราชการ ก็ย่อมท าให้บุคคลทั่วไปรู้สึกได้ว่า ผู้นั้นอาจกระท าไปโดยไม่เที่ยงธรรมล าเอียง
เข้าข้างตนเองหรือผู้ที่ตนยอมให้กระท าการหาผลประโยชน์ได้  ก็ต้องด้วยองค์ประกอบข้อนี้โดยไม่จ าต้อง
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้เกิดความไม่เที่ยงธรรม หรือปฏิบัติโดยความล าเอียงขึ้นแล้ว กรณีเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดดังกล่าวข้างต้น มีอ านาจหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการออกโฉนดหรือหนังสือส าคัญจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ยอมให้ผู้ อ่ืนเอาชื่อของตนไปใช้ในธุรกิจจัดสรรที่ดินขาย ย่อมท าให้คนทั่วไป 
รู้สึกได้ว่าอาจท าให้เสียความเท่ียงธรรมเป็นความผิดมาตรา 83 (5) 
    (2) อาจท าให้ เสื่ อมเสียเกียรติศักดิ์ ของต าแหน่ งหน้าที่ ราชการของตน 
“เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ” หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญตามต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะ 
ที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในหน้าที่ราชการและวงสังคมทั่วไป 
ตามต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละต าแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ 
ของต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได ้เช่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชาย่อมอยู่ในฐานะ
ที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญและเคารพนับถือมากกว่า
ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่ราชการบางต าแหน่ง เช่น ครู อาจารย์ ซึ่งนับถือเป็น 
ปูชนียบุคคล เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ เจ้าพนักงานฝุายปกครองซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน ย่อมอยู่ 
ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนรักษาเกียรติศักดิ์ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนหรือวงสังคม  
เป็นพิเศษกว่าข้าราชการทั่วไปการที่จะพิจารณาว่า การหาผลประโยชน์ใดอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาโดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการพลเรือนที่กระท าหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์นั้นว่าด ารงอยู่ในฐานะอย่างไร  
เป็นรายๆ ไป และตามความรู้สึกของสังคมในวงการทั่วไป ตลอดจนวงราชการเองมีความรู้สึกรังเกียจ 
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ต่อการที่ข้าราชการพลเรือนผู้มีต าแหน่งหน้าที่ราชการนั้นๆ  กระท าการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการ 
หาผลประโยชน์นั้นหรือไม่ 

  ตัวอย่าง 
   1. ข้าราชการสตรีไปหารายได้พิเศษนอกเวลาราชการด้วยการไปเป็นหญิงบริการ 
อาบอบนวด แม้จะไม่ปรากฏว่าเป็นการผิดกฎหมาย แต่ในความรู้สึกของสังคมพึงเห็นได้ว่ารู้สึกรังเกียจ 
เป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดตามมาตรา 83 (5) 
   2. ปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงานฝุายปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน ยอมให้ภริยาของตนน าซองพลาสติกส าหรับใส่บัตรประจ าตัวประชาชนมาวางขายบนที่ว่าการอ าเภอ 
ถือได้ว่าเป็นการยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์ อันอาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการของตน เป็นความผิดมาตรา 83 (5) 

   มาตรา 83 (6) “ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง
อ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” 
   การพิจารณาว่าต าแหน่งใดมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันกับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
หรือผู้จัดการนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายๆ ไป ว่าต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น 
กรรมการผู้อ านวยการ หรือผู้อ านวยการ มีลักษณะงานและหน้าที่  ความรับผิดชอบอย่างเดียวกัน 
หรือคล้ายคลึงกันกับกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือไม่ ถ้าคล้ายคลึงกันก็ย่อมต้องห้าม และที่บัญญัติเช่นนี้
ก็เพ่ือเป็นการปูองกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายด้วยการใช้ชื่อให้ผิดเพ้ียนหรือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ลักษณะงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือเป็นผู้มีหุ้นส่วน   
ในห้างหุ้นส่วน โดยมิได้เข้าไปจัดการงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรานี้ 

  ตัวแทนประกันชีวิต 
   ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท  ไม่มี เงิน เดือนประจ า  ได้รับเพียงบ าเหน็จ 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการหาประกันชีวิต ไม่มีความผูกพันกับบริษัทในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง มีหน้าที่ชักชวน
แนะน าประชาชนเข้าท าประกันชีวิตกับบริษัท และให้บริการแก่ผู้เอาประกันตามสมควรตัวแทนประกันชีวิต 
ซึ่งมีลักษณะดังกล่าว ไม่ใช่ต าแหน่งที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกับผู้จัดการไม่ต้องห้ามตามมาตรา 83 (6) 

   มาตรา 83 (7) “ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกัน 
ในการปฏิบัติราชการ” 
   โดยที่ข้าราชการซึ่งอยู่ร่วมกันในหน่วยงานและปฏิบัติราชการร่วมกัน  การที่
ประสิทธิภาพราชการจะดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีความสามัคคีระหว่างกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ยังจะต้องไม่กลั่นแกล้ง กดข่ี หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการด้วย 
   “กลั่นแกล้ง” หมายถึง หาความไม่ดีใส่ให้ หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ แกล้งใส่ความ 
   “กดข่ี” หมายถึง ข่มให้อยู่ในอ านาจตน ใช้อ านาจบังคับเอา แสดงอ านาจเอา 
   “ข่มเหง”  หมายถึง ใช้ก าลังรังแก แกล้ง ท าความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 

   มาตรา 83 (8) “ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.” 
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   ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎ ก.พ. ดังกล่าว หากมีการออกกฎ ก.พ. ดังกล่าวแล้ว
ข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดไว้ในกฎ 
ก.พ. 

   มาตรา 83 (9) “ต้องไม่ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่  หรือข่มเหงประชาชน 
ผู้ติดต่อราชการ” 
   “ประชาชน” หมายถึง บุคคลทั่วไปซึ่งรวมทั้งคนไทยที่เป็นพลเมืองของประเทศ 
เป็นราษฎร และชาวต่างประเทศท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งมิได้
เป็นราษฎร 
   ข้อก าหนดวินัยนี้ได้บัญญัติขึ้น โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ข้าราชการส านึกถึงฐานะ 
บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตย ที่จะต้องปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน 
ซึ่งเป็นคนไทยที่มีความเข้าใจอันดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้วยความมุ่งหมายดังกล่าว 
ข้าราชการจึงต้องไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
อันจะส่งผลกระทบที่อาจท าให้ประชาชน ซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศขาดความศรัทธา เกลียดชัง และ 
เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรง 
ในการปกครองประเทศขึ้นได้ในที่สุด จึงได้ก าหนดเป็นข้อห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ประชาชน 

   องค์ประกอบความผิด มี 4 ข้อ คือ 
   1. ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขีห่รือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
    “ดูหมิ่น”  หมายถึง สบประมาท ดูถูกว่าไม่ด ี
    “เหยียดหยาม” หมายถึง ดูหมิ่น ดูถูก หรือรังเกียจ โดยเหยียดให้ต่ าลง  
        เช่น เหยียดคนลงเป็นสัตว์ 
    “กดขี”่  หมายถึง ข่มให้อยู่ในอ านาจตน ใช้อ านาจบังคับเอา แสดงอ านาจเอา 
    “ข่มเหง”  หมายถึง ใช้อ านาจรังแก 
   “ประชาชนผู้ติดต่อราชการ” หมายถึง ประชาชนที่ติดต่อราชการหน่วยงานของตน 
ซึ่งอาจเป็นการติดต่อซึ่งห่างโดยระยะทาง เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงประชาชนทั่วไป 
หรือเพ่ือนบ้านซึ่งมิได้ติดต่อราชการ การทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านจึงไม่ผิดตามมาตรานี้  
   2. เป็นการกระท าในฐานะท่ีเป็นข้าราชการ 
    หมายถึง กระท าโดยแสดงตนว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นการกระท าที่ประชาชน
รู้สึกว่าเป็นการกระท าของข้าราชการ เช่น กระท าในขณะแต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือกระท าโดย 
ผู้ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดีว่าเป็นข้าราชการ 
   3. มีผลเสียกระทบถึงภาพพจน์ส่วนรวมของข้าราชการหรือทางราชการ 
    หมายถึง เป็นการกระท าที่อาจท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรังเกียจหรือชิงชัง
บรรดาข้าราชการทั้งหลาย หรือรัฐบาล หรือทางราชการเป็นส่วนรวม 
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   4. กระท าโดยมีเจตนาโดยตรง  
    หมายถึง ให้ค านึงถึงเจตนาที่แท้จริงในการกระท านั้นด้วย เช่น การกระท า 
โดยเจตนาดี แต่เป็นผลกระทบให้มีการกล่าวดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนบางคน ยังไม่เข้าองค์ประกอบข้อนี้ 

   มาตรา 83 (10) “ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.” 
   ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎ ก.พ. ดังกล่าว แต่ถ้าหากได้มีการออกกฎ ก.พ . 
ดังกล่าวแล้ว ข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องไม่กระท าการตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. ด้วย 
 
 6.2 วินัยอย่างไม่ร้ายแรง (มาตรา 84) 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญญัติ พ.ศ. 2551 มาตรา 84 บัญญัติไว้ว่า 
“ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 81 และมาตรา 82 หรือฝุาฝืนข้อห้าม 
ตามมาตรา 83 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดวินัย” ดังนั้น ย่อมกล่าวได้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา  81 กล่าวคือ ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ และไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 (1) – (11) 
หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (1) – (10) ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 
 6.3 วินัยอย่างร้ายแรง (มาตรา 85) 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนบัญญัติ พ.ศ. 2551 มาตรา 84 ได้ก าหนดให้ 
การกระท าดังต่อไปนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

   มาตรา 85 (1) “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต”  
   การที่จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ มีข้อที่จะต้องพิจารณา 2 ประการ คือ  

   1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
   องค์ประกอบความผิด มี 3 ข้อ คือ 
   1) มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ 
    “หน้าที่ราชการ” ตามมาตรานี้มีความหมายเช่นเดียวกันกับหน้าที่ราชการ 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในมาตรา 82 (1) กล่าวคือ หมายความเฉพาะหน้าที่ที่เป็นเรื่องราชการโดยตรงเท่านั้น 
หมายถึงราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมายที่ให้อ านาจไว้โดยเฉพาะข้าราชการผู้ใดมีหน้าที่ราชการในเรื่องใด 
ควรพิจารณาจากข้อมูลดังนี้ 
    1.1 กฎหมายหรือระเบียบ ในกรณีที่ราชการเรื่องใดมีกฎหมายระเบียบ 
ของทางราชการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น
ก็มีหน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบนั้น เช่น กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ เป็นนายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ราชการตามกฎหมายนั้นระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  ก าหนดให้ 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่สั่งซื้อ สั่งจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นก็มีหน้าที่ราชการตามระเบียบนั้น 
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    1.2 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ ก.พ. จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยจ าแนกต าแหน่ง 
เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน 
    1.3 การมอบหมายของผู้บังคับบัญชา อาจเป็นการมอบหมายงานอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ให้ปฏิบัติภายในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง หรือมอบหมายงานอื่นที่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาก็ได้ 
    1.4 พฤตินัย พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ปรากฏเป็นเรื่องๆ ไปว่า 
ตามพฤตินัยเพียงพอที่จะถือว่า ผู้นั้นมีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นได้หรือไม่  การมีสิทธิกับการมีหน้าที่ 
ต้องแยกต่างหากจากกัน เช่น ข้าราชการมีสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการจากทางราชการ ไม่ถือเป็นหน้าที่ราชการ 
   2) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  
    การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นลักษณะการกระท าในเรื่องต่างๆ ซึ่งข้าราชการ 
มีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติ เช่น เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสินค้าซึ่งน าเข้าประเทศแล้วรู้เห็นเป็นใจตรวจปล่อยสินค้า 
โดยไม่เรียกเก็บภาษี การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ไม่รวมถึงการปฏิบัติในการใช้สิทธิขอเบิกจ่ายเงิน 
ที่ทางราชการให้สิทธิเบิกได้ เช่น เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการหรือเงินสวัสดิการต่างๆ “ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ” หมายถึง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่โดยจงใจ
หรือเจตนาไม่ปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องพลั้งเผลอหลงลืม หรือเข้าใจผิด เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรแกล้งนั่งเฉยๆ  
ท าเป็นไม่เห็นปล่อยให้พ่อค้าน าสินค้าผ่านด่านศุลกากรโดยไม่ตรวจค้น เป็นต้น 
    “มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามท านองคลองธรรมคือ ไม่เป็นไปตาม
ทางท่ีถูกที่ควร 
   3) เพื่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
    “ความเสียหาย” หมายความรวมถึงความเสียหายที่ไม่อาจค านวณราคาได้ด้วย 
เช่น ความเสียหายแก่ชื่อเสียง 
    “ผู้หนึ่งผู้ใด” หมายถึง ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการด้วยกัน 

   2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
    “โดยทุจริต” หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
    “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณ หรือผลที่ได้ตามต้องการ 
ประโยชน์อาจเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือการอ่ืนใดที่เป็นผลที่ได้ตามต้องการ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นทรัพย์สิน 
เช่น ประโยชน์ในการได้สิทธิบางอย่าง หรือได้รับบริการพิเศษ เป็นต้น 
“ประโยชน์ที่มิควรได้” หมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ 
  ตัวอย่าง 
   เจ้าพนักงานปกครองรู้อยู่แล้วว่ามีผู้แอบอ้างเป็นนายเกิด ขอแจ้งเกิดเกินก าหนด 
และขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน ยังด าเนินการรับแจ้งเกิดเกินก าหนดให้แก่ผู้แอบอ้างไป เป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยทุจริต เป็นความผิดตามมาตรา 85(1) 
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   มาตรา 85 (2) “ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” 
   “การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” มีความหมายเช่นเดียวกันกับมาตรา 82 (5) 
การที่จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรานี้ มีข้อที่จะต้องพิจารณา 3 ประการ คือ  
   1. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่จ ากัดระยะเวลามากน้อย 
   2. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป ว่าพฤติการณ์ 
ของการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้น มีสาเหตุอย่างไร และเป็นสาเหตุที่มีเหตุผลความจ าเป็นถึงขนาด 
ที่จะต้องกระท าผิดหรือไม่ เหตุผลเกี่ยวกับธุระส่วนตัวโดยปกติแล้วไม่อาจรับฟังได้ 
   3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หมายถึง ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น 
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุที่ละทิ้ง  หรือทอดทิ้ง 
หน้าที่ราชการนั้น 

   มาตรา 85 (3) “ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” 
   “ละทิ้งหน้าที่ราชการ” มีความหมายเช่นเดียวกันกับมาตรา 82 (5) การที่จะผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงตามมาตรานี้มีข้อที่จะต้องพิจารณา 2 ประการ คือ 
   1. ละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน  
   หมายถึง การละทิ้งหน้าที่ราชการต่อเนื่องโดยไม่ได้มาหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการเลยติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 15 วัน การมาลงชื่อลงเวลาเพ่ือที่จะให้เป็นหลักฐานว่าได้มาปฏิบัติ
ราชการและละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่ได้ปฏิบัติราชการเลยทั้งวัน ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการเต็มวัน  
   การนับวันละทิ้ งหน้าที่ ในกรณีที่มีวันหยุดราชการอยู่ ในช่วงกลางของเวลา 
ต้องนับวันหยุดราชการนั้นเป็นวันละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าวันหยุดราชการอยู่ก่อน 
เวลาเริ่มละท้ิงหน้าที่ หรืออยู่ถัดเวลาสิ้นสุดที่ละทิ้งหน้าที่ ไม่นับวันหยุดราชการนั้นเป็นวันละทิ้งหน้าที่ราชการ 
  2. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม 
   ตามระเบียบของทางราชการ ค าว่า “โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” พิจารณา
เช่นเดียวกับมาตรา 85 (2) กรณีมีเหตุอันสมควร เช่น ข้าราชการมีหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการได้ละทิ้ง
หน้าที่ราชการ เนื่องจากเจ็บปุวยร้ายแรงกะทันหัน จ าเป็นต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษา มิฉะนั้นจะเป็นอันตราย
แก่ชีวิตเห็นได้ว่ามีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นความผิดตามมาตรา 85 (3) กรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น  
ละทิ้งหน้าที่ราชการเนื่องจากหลบหนีเจ้าหนี้หรือหลบหนีคดีอาญาติดต่อกันเป็นเวลา 20 วัน สาเหตุเหล่านี้
เป็นเรื่องส่วนตัวไม่อาจน ามารับฟังเป็นเหตุอันสมควรได้เป็นความผิดตามมาตรา 85 (3) 
   ส่วนค าว่า  “โดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ” เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ในการละทิ้งว่ามีเจตนา หรือจงใจฝุาฝืนระเบียบ
ของทางราชการเก่ียวกับการหยุดราชการหรือการลาหรือไม่  
   ส าหรับพนักงานราชการของกรมศุลกากรนั้น ตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 42 (6) ได้ก าหนดว่า การละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกัน
เกินกว่าเจ็ดวัน ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเช่นเดียวกับมาตรา 85 (3) 
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แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพียงแต่มีก าหนด
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน  

  ตัวอย่าง 
   1. เวรรักษาสถานที่ราชการละทิ้งหน้าที่  เนื่องจากเจ็บปุวยร้ายแรงกะทันหัน 
จ าเป็นต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษา มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ 
เห็นได้ว่าไม่มีความผิดฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
   2. ข้าราชการขอลาไปศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา  กรมและกระทรวงเจ้าสังกัด 
รับหลักการและท าเรื่องไปขอท าความตกลงกับ ก.พ. ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2512 ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้ตอบตกลง เนื่องจากผู้นั้นยังไม่มีเอกสาร 
ตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา  ผู้นั้นได้ละทิ้ งหน้าที่ราชการเดินทางไปศึกษา 
ณ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลาเกือบ 2 ปี โดยยังมิได้รับอนุญาตให้ลา ดังนี้ เป็นพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
   3. ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เมื่อครบก าหนดเวลา 
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาแล้ว ไม่ได้รับอนุญาตให้ลาต่อ ทางราชการเรียกให้กลับก็ประวิงเวลาไม่ยอมเดินทาง
กลับมาปฏิบัติราชการโดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น อันเป็นการผิดระเบียบ บางรายประวิงเวลาอยู่เกินก าหนด
เป็นเวลาแรมปี เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึง 
ความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการข้าราชการสตรีหยุดราชการไปคลอดบุตรเป็นเวลา  45 วัน 
แล้วจึงกลับมาปฏิบัติราชการและยื่นใบลาหลังจากท่ีหยุดราชการไปเป็นเวลา 45 วัน กรณีเช่นนี้พึงเห็นได้ว่า 
   4. ข้าราชการที่คลอดบุตรนั้นมีสิทธิขอลาหยุดราชการได้  และเมื่อยื่นใบลา 
ต่อผู้บังคับบัญชาก็ชอบที่จะอนุญาตตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล  
อันสมควร และยังไม่ถึงขนาดที่จะถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
พฤติการณ์เป็นเพียงไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

  ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางเรื่อง 

  การบรรจุใหม่กับการละทิ้งหน้าที่ 
  ผู้ซึ่งประสงค์จะเข้ารับราชการและสอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
และเมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ได้มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้ว เมื่อถึงวันที่ค าสั่งมีผลใช้บังคับและผู้นั้นได้ทราบ
ค าสั่งแล้ว จึงจะมีสภาพเป็นข้าราชการพลเรือน 
  ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพ่ือจะรับการบรรจุได้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ 
หรือเข้าปฏิบัติงานอยู่ระยะหนึ่ง แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีค าสั่งบรรจุยังไม่มีสภาพเป็นข้าราชการพลเรือน 
ผู้นั้นได้เปลี่ยนใจไม่ประสงค์จะรับการบรรจุโดยไม่มาปฏิบัติงาน ไม่อยู่รอรับค าสั่งบรรจุ แม้ต่อมาผู้มีอ านาจ 
สั่งบรรจุจะออกค าสั่งบรรจุให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ไปรายงานตัว  แต่ขณะที่ออกค าสั่งบรรจุนั้นไม่มีตัว 
ผู้สอบแข่งขันได้อยู่รับค าสั่งบรรจุ กรณีเช่นนี้ค าสั่งบรรจุไม่มีผลใช้บังคับจะน ามาใช้ยันว่าผู้สอบแข่งขันได้นั้น 
มีสภาพเป็นข้าราชการและสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน 
เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบของทางราชการหาได้ไม่ 
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  การลาออกกับการละทิ้งหน้าที่ราชการ  
  ข้าราชการพลเรือนที่ไม่ประสงค์จะรับราชการต่อไปมีสิทธิขอลาออกจากราชการได้ 
ตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยต้องยื่นหนังสือขอลาออก 
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเมื่อได้รับอนุญาตให้ลาออกแล้ว 
จึงจะออกจากราชการได้ข้าราชการที่หยุดราชการไปแล้ว จึงส่งหรือยื่นใบลาออกแล้วก็หยุดราชการไปประกอบ
อาชีพอ่ืนทันที โดยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกและไม่ได้รับอนุญาตให้ลาหยุดราชการด้วยเหตุใด  พฤติการณ์
เข้าลักษณะเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และถ้าเป็นเวลาติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน ก็เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  
  กรณีละทิง้หน้าที่ราชการไปโดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย สาเหตุเนื่องจากต้องหา
คดีอาญาในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการไปโดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อีกเลย ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้ได้ยักยอกเงิน
ของทางราชการและหลบหนีไป ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

   มาตรา 85 (4) “กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” 
   กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  มีหลักในการพิจารณา
เช่นเดียวกันกับมาตรา 82 (10) คือ  
   1. เป็นการกระท าท่ีท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   2. เป็นการกระท าท่ีสังคมรังเกียจ 
   3. เป็นการกระท าโดยเจตนา 

  ตัวอย่างกรณีความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   1. กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตราอ่ืนบางมาตรา  น ามาปรับบท 
เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ด้วย กรรมเดียวเป็นความผิดหลายบท เช่น ความผิดฐานทุจริต 
ต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และมาตรา 85 (4) ด้วย 
   2. กรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ตลอดจนเงินอ่ืนใด 
ที่ทางราชการให้สิทธิขอเบิกจ่ายได้ โดยท าการขอเบิกเป็นเท็จด้วยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (มติ ก.พ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที ่นร 0709.2/ว 8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536) 
   3. กรณีทุ จริตในการสอบ ข้าราชการที่ท าการทุจริตหรือพยายามทุจริ ต 
ในการสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรง (มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ สร 0401/ว 50 ลงวันที่ 
12 เมษายน 2511) 
   4. กรณีกระท าผิดอาญาในคดีส าคัญหรือคดีอุกฉกรรจ์  แม้ในทางคดีจะไม่ต้อง 
รับโทษจ าคุกด้วยเหตุใด ถ้าข้อเท็จจริงทางวินัยฟังได้ว่ากระท าผิดจริง เช่น คดีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ขู่กรรโชก เป็นต้น ก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
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   5. กรณีฉ้อโกง หลอกลวงเอาเงินจากราษฎรโดยอ้างว่าจะช่วยให้สอบแข่งขันได้ 
หรือให้เข้าท างานได้ แม้ผู้กระท าผิดจะไม่มีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นก็เป็นความผิดอย่างร้ายแรงฐานประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง (มต ิก.พ. ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่สร 1006/ว 15 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2516) 
   6. กรณีเล่นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาดพนันเอาทรัพย์สินกัน  หมายถึง 
การพนันตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เช่น โปปั่น ถั่ว แปดเก้า ไฮโล เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (มติ ค .ร .ม . ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที ่นว 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496)  
   7. กรณีเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต หมายถึง การพนัน 
ตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เช่น ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ ส าหรับ 
กรณีผู้ เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง หรือเป็นครู  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับ 
การวัฒนธรรม หรือเจ้าพนักงานซึ่งมีข้อห้ามวางไว้พิเศษ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรง ส่วนกรณีผู้เล่นเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไป เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานประพฤติชั่ว 
(มต ิค.ร.ม. ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นว 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496) 
   8. กรณีเล่นการพนัน พนันเอาทรัพย์สินกันโดยได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้า
พนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใด
ซึ่งมีข้อห้ามไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาโทษเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงก็ได้ 
ส่วนกรณีผู้เล่นเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วไป ไม่เป็นความผิด และจะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วก็ต่อเมื่อ 
เป็นการเล่นในลักษณะหมกมุ่นในการพนัน  (มติ ค .ร .ม . ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที ่นว 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496) 
   9. กรณีเกี่ยวกับการเสพของมึนเมา การเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ 
ตามปกติแล้วก็เป็นเพียงความผิดฐานประพฤติชั่วยังไม่ถึงกับร้ายแรง แต่ในกรณีที่เสพสุราและมีพฤติการณ์
ประกอบอย่างอ่ืนที่แสดงให้เห็นความร้ายแรงแห่งกรณี อันท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ราชการอย่างยิ่ง ก็อาจเข้าลักษณะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ เช่น 
เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เมาสุราเสียราชการ เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย 
หรือเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ (มติ ค.ร.ม. ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที ่นว 208/2496 ลงวันที่ 3 กันยายน 2496) 
   10. กรณีปลอมลายมือชื่อข้าราชการด้วยกันไปหาประโยชน์ การปลอมลายมือชื่อ
ข้าราชการด้วยกันไปหาประโยชน์ ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง (มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0505/ว 197 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548) 
   11. กรณีเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว ข้าราชการชายเป็นชู้ ได้ เสียกับภริ ยาของผู้ อ่ืน 
หรือข้าราชการหญิงมีสามี มีชู้ ได้เสียกับชายอ่ืน ตามปกติแล้วถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง ท าให้ 
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการและสังคมรังเกียจอย่างยิ่ง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกกระท าอนาจารโดยจับต้องของสงวนของหญิง 
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหลายครั้งหลายหน เป็นการกระท าซึ่งท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง 
หน้าที่ราชการและสังคมรังเกียจอย่างยิ่ง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
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ข้าราชการหญิงมีบุตรและสามีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายของผู้อ่ืนอีก และอยู่กินด้วยกันกับสามีผู้อ่ืนจนมีบุตรด้วยกันโดยจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
อิสลาม (นิก๊ะ) เมื่อภริยาของชายคนนั้นขอร้องให้เลิกกันกลับถูกข้าราชการผู้นี้ด่าทอ ได้รับความเสียหาย 
ถูกดูหมิ่นเกลียดชังเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงข้าราชการชายและข้าราชการหญิง
มีพฤติการณ์ลักลอบได้เสียกัน ทั้งที่ต่างฝุายต่างมีคู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งภายหลัง
ข้าราชการหญิงได้หย่าขาดกับสามีและมาอยู่กินฉันสามีภริยากับข้าราชการชาย  เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวของข้าราชการชายเกิดความแตกแยก เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

   มาตรา 85 (5) “ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี ่ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง” 

   องค์ประกอบความผิด มี 4 ข้อ คือ 
   1. ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
อย่างร้ายแรง 
    “ดูหมิ่น”  หมายถึง สบประมาท ดูถูกว่าไม่ดี 
    “เหยียดหยาม” หมายถึง ดูหมิ่น ดูถูก หรือรังเกียจ โดยเหยียดให้ต่ าลง 
       เช่น เหยียดคนลงเป็นสัตว์ 
    “กดขี”่  หมายถึง ข่มให้อยู่ในอ านาจตน ใช้อ านาจบังคับเอา แสดงอ านาจเอา 
    “ข่มเหง”  หมายถึง ใช้อ านาจรังแก 
    “ประชาชนผู้ติดต่อราชการ” หมายถึง ประชาชนที่ติดต่อราชการหน่วยงานของ
ตนซึ่งอาจเป็นการติดต่อซึ่งห่างโดยระยะทาง เช่น ติดต่อทางโทรศัพท ์เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงประชาชนทั่วไปหรือ
เพ่ือนบ้านซึ่งมิได้ติดต่อราชการ การทะเลาะวิวาทกับเพื่อนบ้านจึงไม่ผิดตามมาตรานี้ 
   2. เป็นการกระท าในฐานะท่ีเป็นข้าราชการ 
    หมายถึง กระท าโดยแสดงตนว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นการกระท าที่ประชาชน
รู้สึกว่าเป็นการกระท าของข้าราชการ เช่น กระท าในขณะแต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือกระท าโดย 
ผู้ซึ่งประชาชนทั่วไปรู้จักดีว่าเป็นข้าราชการ 
   3. มีผลเสียกระทบถึงภาพพจน์ส่วนรวมของข้าราชการหรือทางราชการ 
    หมายถึง เป็นการกระท าที่อาจท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรังเกียจหรือชิงชัง
บรรดาข้าราชการทั้งหลาย หรือรัฐบาลหรือทางราชการเป็นส่วนรวม 
   4. กระท าโดยมีเจตนาโดยตรง  
    หมายถึง ให้ค านึงถึงเจตนาที่แท้จริงในการกระท านั้นด้วย เช่น การกระท า      
โดยเจตนาดี แต่เป็นผลกระทบให้มีการกล่าวดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนบางคนยังไม่เข้าองค์ประกอบข้อนี้  
    องค์ประกอบความผิดนี้  ได้ประมวลมาจากกรณีที่  ก.พ. ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ 
ค าสั่งลงโทษรายหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2520 และองค์ประกอบดังกล่าว ค่อนข้างจะเป็นแนวทางพิจารณาซึ่งอาจ 
ไม่เคร่งครัดตายตัวอย่างองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายโดยตรง 
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   มาตรา 85 (6) “กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่า
โทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ” 
   การได้รับโทษจ าคุกนี้  หมายถึงว่าคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้จ าคุกและไม่รอ 
การลงโทษหรือยกโทษจ าคุก หรือเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นโทษสถานอ่ืน และหมายความรวมถึงกรณีที่ศาล 
มีค าพิพากษาให้จ าคุก โดยอ่านค าพิพากษาลับหลังจ าเลย เนื่องจากจ าเลยหลบหนีด้วย ส่วนโทษที่หนักกว่าจ าคุก 
คือ ประหารชีวิต 

  ตัวอย่าง 
   นายอ าเภอ ได้ใช้อาวุธปืนยิงราษฎรถึงแก่ความตาย และศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา 
ถึงที่สุดว่า เจ้าหน้าที่ผู้นี้กระท าความผิดอาญาข้อหาฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาพิพากษาให้จ าคุก 15 ปี เป็นความผิด
ตามมาตรา 85 (6) 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 20 ปี ฐานข่มขืนกระท าช าเราหญิงอ่ืนซึ่งมิใช่ภริยาตนโดยร่วมกับผู้อ่ืน 
อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง เป็นความผิดตามมาตรา 85 (6) 

   มาตรา 85 (7) “ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 82 หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”  
   มาตรา 82 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดข้อปฏิบัติ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องกระท าการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 82 (1) – (11) ส่วนมาตรา 83 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนดข้อห้ามมิให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 83 (1) – (10) กระท าการหรือละเว้นกระท าการใด 
ที่เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82 (1) – (11) หรือเป็นการฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (1) – (10) 
จนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงนั้น ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   “ความเสียหาย” หมายความรวมถึงความเสียหายที่ไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ เช่น 
ความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือระบบงานเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   1. ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้  ค านึงถึงความมากน้อย 
ตามค่าของเงินเป็นส าคัญ เช่น เสียหาย 1,000,000 บาท เห็นได้ว่าเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ไม่มีข้อก าหนด
ตายตัวว่าจ านวนเท่าใดจึงจะถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเปิดช่องให้ผู้มีอ านาจหน้าที่  
ใช้ดุลพินิจได้ตามควรแก่กรณี 
   2. ความเสียหายที่ ไ ม่อาจค านวณราคาได้  เป็น เรื่ องที่ จะต้องพิจารณา 
จากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป โดยค านึงถึงว่าเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์  ชื่อเสียง  
โดยส่วนรวมของทางราชการหรือต่อการบริหารราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ เช่น  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
ท าการรับจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการรับ – จ่าย บัญชีการเงินก็ไม่ท าให้เป็นปัจจุบันเป็นเวลานาน 
ท าให้การเงินและบัญชีสับสนไม่อาจตรวจสอบได้  ไม่สามารถจะตรวจพิสูจน์ได้ว่าเงินของทางราชการ 
ได้ขาดหายไปหรือไม่ พฤติการณ์เป็นการกระท าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ  
ตามมาตรา 82 (2) และการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการนั้น ท าให้เสียหาย 
แก่ระบบการเงินและบัญชีของทางราชการอย่างร้ายแรง จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 (7) 
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  ตัวอย่าง 
   กรณีประมาทเลินเล่ อตามมาตรา 83 (4) เป็น เหตุ ให้ เสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรงเจ้าหน้าที่ที่ดินได้รังวัดออก น.ส. 3 ก. จ านวน 66 แปลง โดยไม่ท าการตรวจสอบให้ดีว่า 
เป็นที่ดินที่สามารถออก น.ส. 3 ก. ได้หรือไม่ เป็นเหตุให้จังหวัดมีค าสั่งให้เพิกถอน น.ส. 3 ก. จ านวน 30 ฉบับ 
เนื่องจากออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นความผิดตามมาตรา 85 (7) 

   มาตรา 85 (8) “ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82 (11) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) ที่มีกฎ ก.พ . 
ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
   เป็นการบัญญัติไว้เพ่ือกาลภายหน้า ในกรณีที่มีการละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ 
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และมาตรา 82 (11) หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา 83 (10) 
ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 6.4 โทษทางวินัย 
  การกระท าผิดวินัยมีสภาพบังคับในทางกฎหมาย (Sanction) ที่มีลักษณะแตกต่างไปจาก
จริยธรรมและจรรยา โดยสภาพบังคับในทางกฎหมายส าหรับการกระท าผิดวินัยก็คือ บทลงโทษ  
ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
ได้ก าหนดสถานโทษ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยไว้ ดังต่อไปนี้  

  6.4.1 สถานโทษทางวินัย  
   เมื่อผู้มีอ านาจได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยจะต้องลงโทษ 
ให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและปราศจากอคติ โดยท าเป็นค าสั่งซึ่งแสดงว่า 
ผู้ถูกลงโทษกระท าความผิดวินัยกรณีใดและตามมาตราใด โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 มาตรา 88 ก าหนดโทษทางวินัยไว้ 5 สถาน ซึ่งเรียงล าดังตามความรุนแรงแห่งโทษ ดังต่อไปนี้ 
   1) ภาคทัณฑ์  
   2) ตัดเงินเดือน 
   3) ลดเงินเดือน 
   4) ปลดออก 
   5) ไล่ออก 

  6.4.2 การลงโทษทางวินัย 
   หลักเกณฑ์ในการลงโทษผู้กระท าวินัย จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย โดยมีหลักเกณฑ์การลงโทษ 
ตามลักษณะความร้ายแรงของการกระท าผิดวินัย ดังต่อไปนี้  
   1) กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา 57 สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณี ตามความในมาตรา 96 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่วนการก าหนดอัตราโทษในครั้งหนึ่ง  
ของโทษแต่ละสถาน ตามข้อ 67 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้  
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โทษตัดเงินเดือนให้ตัดครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มี  
ค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน ส่วนโทษลดเงินเดือนให้ลดครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 
หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ และตามข้อ 69 ก าหนดให้ท าเป็นค าสั่ง 
และตาม ข้อ 70 ก าหนดให้การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง ส่วนการสั่งลงโทษ  
ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีค าสั่ง 
 
   2) กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่ งบรรจุ 
ตามมาตรา 57 สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ตามความในมาตรา 97  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส่วนการก าหนดอัตราโทษในครั้งหนึ่งของโทษ  
แต่ละสถานเป็นไปตามที่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดและตามข้อ 69 
ก าหนดให้ท าเป็นค าสั่ง และตาม ข้อ 70 ก าหนดให้การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้สั่งให้มีผล  
ตามระเบียบ ก.พ. ว่าของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554  

  6.4.3 การสั่งยุติเรื่อง  
   เมื่ออธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
ไม่ว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกรีผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
ไม่ว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ เมื่อภายหลังจากนั้นผลการพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นไม่ได้กระท าผิดวินัย 
ให้สั่งยุติเรื่อง ตามมาตรา 92 วรรคสอง มาตรา 93 วรรคสอง หรือมาตรา 97 วรรคสอง และการสั่งให้ยุติเรื่อง 
ตามข้อ 66 ก าหนดให้ต้องท าเป็นค าสั่ง ระบุชื่อและต าแหน่งผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่ถูกกล่าวหาและ  
ผลการพิจารณาด้วย  

  6.4.4 การลดหย่อนโทษ และงดโทษ  
   ในการพิจารณาส านวนการด าเนินการทางวินัย อาจมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ 
หรือเหตุงดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าผิดวินัยได้  ตามความในมาตรา 96 และ 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีหลักเกณฑ์ในการลดหย่อนโทษ ดังต่อไปนี้  
   1) กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่มีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบ 
การพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับกรณีลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าความผิดเพียงเล็กน้อย 
   2) กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่เปูนกระท าผิดวินัยเพียงเล็กน้อยและ 
มีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
   3) กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่มี เหตุ อันควรลดหย่อนจะมาประกอบ 
การพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษลงต่ ากว่าปลดออก 
   เหตุอันควรลดหย่อนโทษนี้ ไม่ได้มีการก าหนดกรอบไว้ตายตัว ดังนั้น ในการสอบสวน
ทางวินัยหรือการพิจารณาส านวนของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจพิจารณา  
เหตุลดหย่อนโทษได้จากพฤติการณ์ในแต่ละกรณี เช่น การประพฤติตนเป็นข้าราชการตัวอย่าง การรับราชการ
มานานหรือคุณงามความดีที่เคยได้รับในอดีตของผู้กระท าผิด หรือความบกพร่องของระบบงานของผู้ปฏิบัติ 
หรือสภาวะในขณะกระท าความผิดของผู้กระท า เป็นต้น  
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   ส่วนเหตุ อันควรงดโทษนั้น เป็นกรณีที่ เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ 
มีการท าทัณฑ์บนหรือการว่ากล่าวตักเตือน ก็เพียงพอแล้วแก่กรณีแล้ว เช่น ข้าราชการชายแต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการโดยสวมเข็มขัดต่ ากว่าสะดือ หรือข้าราชการหญิงสวมกระโปรงเครื่องแบบข้าราชการไม่คลุมเข่า 
 ซึ่งเป็นการกระท าผิดระเบียบของทางราชการ แต่ถือว่าเป็นความผิดวินัยเพียงเล็กน้อย จึงมีเหตุอันควรงดโทษ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเหตุอันควรงดโทษอ่ืนๆ ตามกฎหมาย เช่น ขณะที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ผู้กระท าผิดยังเป็นข้าราชการ แต่เมื่อมีการพิจารณาท าค าสั่งลงโทษ ผู้กระท าผิดได้เกษียณอายุราชการ  
หรือเสียชีวิตในระหว่างการสอบสวน กรณีเช่นนี้ผู้กระท าผิดซึ่งจะเป็นผู้รับค าสั่งลงโทษมิได้มีสภาพความเป็น
ข้าราชการอีกต่อไป ดังนี้ก็ถือได้ว่ามีเหตุอันควรงดโทษได้เช่นเดียวกัน  
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บทที่ 7 
เทคนิควิธีการสืบสวน/สอบสวนและท ารายงาน

การสืบสวน/สอบสวน 
 
 7.1 การท ารายงานการสืบสวน/สอบสวน  
  การท ารายงานการสืบสวนคือ การท าบันทึกสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน
ที่ เกี่ยวข้องกับการเรื่องที่กล่าวหาหรือสงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย ซึ่งพยานหลักฐานนั้นอาจเป็น
พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือโต้แย้งข้อกล่าวหาก็ได้ โดยผู้ได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงจะต้องน าพยานหลักฐานที่แสวงหามาสรุปข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการณ์ใดเกิดขึ้น และมีผู้ใดบ้าง  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ดังกล่าว และน าข้อเท็จจริงเหล่านั้นพิจารณาประกอบข้อกฎหมายเพ่ือชี้มูลว่า 
มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ และหากกรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัย จะเป็นมูลกรณี
วินัยอย่างร้ายแรงหรือมูลกรณีวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่หากกรณีไม่มีมูลว่ากระท าผิดวินัยก็ให้เสนอยุติเรื่ อง 
แต่ยังไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นกระท าผิดวินัย ตามมาตราใด หรือควรลงโทษสถานใด ทั้งนี้  
การจัดท ารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาว่ากรณีมีมูล 
ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือให้ยุติเรื่องที่กล่าวหาต่อไป การสั่งการว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
ถือว่าเริ่มต้นกระบวนการทางด าเนินการทางวินัยแล้ว 
  การท ารายงานการสืบสวน/สอบสวน จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
พยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการของอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
โดยรายงานการสืบสวน/สอบสวน จะต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1) มูลกรณี 
  “มูลกรณี” คือ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นข้อกล่าวหาว่ามีการกระท าผิดวินัย ซึ่งในชั้น
สืบสวนข้อเท็จจริง มูลกรณีก็คือเหตุแห่งการเริ่มต้นการสืบสวนข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัย  
ว่ามีบุคคลใดกระท าผิดวินัย แต่ข้อเท็จจริงนั้นอาจยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่ามีการกระท าผิดวินัยเกิดขึ้น
หรือไม่อย่างไร จึ งต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นเ พ่ือรว บรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอที่จะพิจารณาว่ามีมูลการกระท าผิดวินัยเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการ 
ทางวินัย ส่วนมูลกรณีในชั้นสอบสวนก็คือเหตุแห่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นมูลกรณีว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอแล้วว่าบุคคลใดกระท าหรือละเว้น  
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การกระท าใดที่น่าเชื่อได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนข้อก าหนดทางวินัยซึ่งจะต้องมีการสอบสวน  
ทางวินัยต่อไป 
  2) การสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้น  
  การสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้น เป็นอ านาจของอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาก่อนที่จะมีการด าเนินการทางวินัยว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับรายงานมาตามมาตรา 90 นั้น 
มีมูลกรณีที่จะต้องด าเนินการทางวินัยหรือไม่ โดยอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจที่พิจารณาข้อเท็จจริงเอง 
หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการไปด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือน าข้อเท็จจริง  
ที่ได้มาประกอบการพิจารณาด าเนินการทางวินัยก็ได้  
  ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
คณะกรรมการดังกล่าวก็คือผู้ที่ท าการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้พิจารณาสั่งการ ในการท ารายงานการสืบสวนคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจบรรยายถึง
ข้อเท็จจริงเท่าที่ได้รับทราบมาตามส านวนที่อธิบายถึงความเป็นมาของพฤติการณ์ที่จะท าการสืบสวนก็ได้  
ส่วนในชั้นสอบสวนเป็นกระบวนการที่มีการชี้มูลว่ามีการกระท าผิดวินัยซึ่งผ่านการพิจาณาเบื้องต้นมาแล้ว 
ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ก็จะต้องบรรยายถึง 
การพิจารณาในเบื้องต้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 
  3) อ านาจในการชี้มูลและการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  อ านาจในการชี้มูลและการสั่งแต่งตั้งกรรมการเป็นอ านาจของอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 อันเป็นสาระส าคัญในการค าสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นค าสั่งทางปกครอง ซึ่งการท าค าสั่ง  
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมีกฎหมายให้อ านาจ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าการสืบสวนและ
การสอบสวนนั้นเป็นการใช้อ านาจของผู้มีอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงควรอธิบายถึง  
การใช้อ านาจตามกฎหมายของเป็นอ านาจของอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ไว้ในรายงานการสืบสวน/สอบสวนด้วย 
  4) การประชุมเพื่อวางแนวทางการสืบสวน/สอบสวน 
  การประชุมเพ่ือวางแนวทางการสืบสวนหรือสอบสวน เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการ
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวางแผนหรือวิธีการสอบสวนว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การสืบสวนหรือสอบสวน และสามารถเขียนรายงานการสืบสวน/สอบสวนได้ โดยคณะกรรมการอาจบรรยายว่า
ได้รับทราบข้อเท็จจริงเบื้องต้นมาอย่างไร เห็นควรให้มีการแสวงหาพยานหลักฐานใดเพ่ิมเติม หรือจะต้อง
ด าเนินการใดก่อนเป็นอันดับแรก เป็นต้น 
  5) การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา การเปิดโอกาสให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  
  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา ถือเป็น 
หัวใจส าคัญในการด าเนินการทางวินัย ซึ่งในการสอบสวนทางวินัยได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับข้อกล่าวหา และการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้ง
ข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาน าพยานหลักฐานที่โต้แย้งข้อกล่าวหามาน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ และ
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คณะกรรมการสอบสวนจะต้องน าพยานหลักฐานทั้งสองฝุายมาพิจารณาท ารายงานการสอบสวนต่อไป  
แต่ในการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียงการรวบรวมข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาเท่ านั้น จึงไม่จ าเป็นต้อง
เรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยค า หรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน แต่หากคณะกรรมการ
สืบสวนเห็นว่าควรเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยค า ก็ควรแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหาสามารถน า
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่โต้แย้งข้อกล่าวหามาเสนอต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือรวบรวมไว้
เป็นพยานหลักฐานในเบื้องต้น หรือจะใช้สิทธิในการชี้แจงโต้แย้งพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนก็ได้ 
  6) ความเห็นของคณะกรรมการ 
  ความเห็นของคณะกรรมการเป็นส่วนส าคัญต่อการพิจารณาของอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ว่าจะต้องด าเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร แม้ว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ให้อ านาจแก่อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณา
สั่งการที่แตกต่างไปจากความเห็นได ้แต่การพิจารณาสั่งการเช่นนั้นอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายก็ต้องพิจารณา
ตามพยานหลักฐานที่คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานการสืบสวน/สอบสวน 
  การท าความเห็นของคณะกรรมการสืบสวน/คณะกรรมการสอบสวน ควรมีการอธิบาย
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอธิบายถึงประเด็นที่จะต้องพิจารณา ตลอดจน 
การท าความเห็นสรุปและหากกรรมการคนหนึ่งคนใดมีความเห็นที่แตกต่างไปจากมติของคณะกรรมการ  
ก็ให้ระบุมาในรายการงานสืบสวนหรือการสอบสวนด้วย 
  รายงานการสืบสวน/สอบสวน เป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อกระบวนการสืบสวน/สอบสวน 
การท ารายงานการสืบสวนและรายงานการสอบสวนที่ดีจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ เทคนิค และวิธีการในการเขียน 
ดังจะได้กล่าวต่อไปในบทนี้ 
 
 7.2 การก าหนดประเด็นการสืบสวน/สอบสวน และตั้งเรื่องกล่าวหา  
  เมื่อคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน มารับส านวนไปด าเนินการ สิ่งแรกที่คณะกรรมการ
สืบสวน/สอบสวน จะต้องพิจารณาคือข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามส านวนที่ได้รับมาโดยจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจ
กับเรื่องนั้น เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นในการประชุมครั้งแรกเพ่ือวางแผนและทิศทางการสืบสวน หรือ  
การสอบสวนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวน ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกล่าวทราบ คณะกรรมการสอบสวนจะต้อง  
ท าความเข้าใจกับเรื่องกล่าวหา เพ่ือที่จะด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้อย่างถูกต้องตามประเด็นที่มีการกล่าวหา 
และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงได้ตามที่ถูกกล่าวหาด้วย ดังนั้นคณะกรรมการควรใช้ความระมัดระวังและ
การพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนในการตั้งเรื่องกล่าวหาและข้อกล่าวหา ดังจะได้กล่าวถึงวิธีการดังต่อไปนี้ 

  7.2.1 การตั้งเรื่องกล่าวหา 
   เรื่องที่กล่าวหาคือ การกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ซึ่งการกล่าวอ้างดังกล่าวอาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ จึงน ามาสู่
การด าเนินการทางวินัยเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและสามารถวินิจฉัยได้ว่าการกระท าที่กล่าวอ้างนั้นเป็นความผิด
วินัยหรือไม่ ดังนั้น การตั้งเรื่องกล่าวหาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการก าหนดทิศทางของการสืบสวน



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๗๗ 

 

หรือการสอบสวนที่น าไปสู่การตั้งข้อกล่าวหา การแสวงหาพยานหลักฐาน การโต้แย้งข้อกล่าวหา ตลอดจน  
การสรุปพยานหลักฐานและท าความเห็นของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ควรตั้งเรื่องกล่าวหาไว้อย่างกว้างๆ โดยระบุเพียง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาพอรู้ว่ามีการกระท าใดของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นความผิด  
โดยไม่จ าเป็นจะต้องระบุฐานความผิดหรือมาตราที่ระบุความผิดไปเป็นเรื่องกล่าวหา เนื่องจากการระบุฐาน
ความผิดหรือมาตราที่ระบุความผิดจะท าให้เรื่องกล่าวหาถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบ ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการ
สืบสวน/สอบสวน ถูกจ ากัดทิศทางในการสืบสวน/สอบสวน ซึ่งโดยทั่วไปข้อเท็จจริงเหล่านี้มักจะอยู่ในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน จึงต้องน าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในค าสั่ง 
มาตั้งเรื่องที่กล่าวหาได้  

  7.2.2 การแจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหา 
   ข้อกล่าวหาคือ รายละเอียดแห่งการกระท าหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวอ้างว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ซึ่งข้อกล่าวหาจะต้องอยู่ในกรอบ “เรื่องที่กล่าวหา” โดยอธิยาบเรื่องที่กล่าวหา 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร หรือท าเพ่ืออะไร ดังนั้น การแจ้งข้อกล่าวหานั้น
ก็เป็นการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเรื่องที่กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด ซึ่งในชั้นสอบสวนนั้น กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 40 ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ (แบบ ดว. 5) โดยจะต้องอธิบายข้อกล่าวหา 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้ท าอะไร ท าที่ไหน ท าเมื่อไร และท าอย่างไร ที่เป็นความผิด 
   ส าหรับการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นเพียงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่เก่ียวกับเรื่องที่กล่าวหาเท่านั้น ผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยยังไม่ได้อยู่ในฐานะเป็น 
ผู้ถูกด าเนินการสอบสวนเนื่องจากยังมิได้มีการชี้มูลจากอธิบดีหรือผู้ ได้รับมอบหมายว่าการกระท า 
ของผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยเป็นความผิดวินัย ดังนั้น การด าเนินการเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานจึงไม่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้แก่ผู้ เกี่ยวข้อง 
ที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยที่มาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และไม่จ าเป็นที่ต้องเรียก
ผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยมาให้ถ้อยค าในการสืบสวนข้อเท็จจริงก็ได้ แต่หากคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยจ าเป็นต้องมาให้ถ้อยค าก็ควรแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยทราบว่าการให้ถ้อยค าและเสนอพยานหลักฐานในชั้นสืบสวน
ข้อเท็จจริงนี้เป็นการเพียงการให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือเสนอให้อธิบดีหรือผู้ได้รับ
มอบหมายพิจารณาทางวินัยต่อไปเท่านั้น และผู้ เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยมีสิทธิที่จะชี้แจงและ 
น าพยานหลักฐานเพ่ือโต้แย้งข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนได้ แต่หากผู้ เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นที่สงสัย 
ได้เสนอพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักเพียงพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา คณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงก็สามารถท าความเห็นสรุปการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าไม่มีมูลการกระท าผิดวินัยและเสนอให้
อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ยุติเรื่องได ้
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 7.3 การก าหนดประเด็นและวางแผนการสืบสวน/สอบสวน 
  ประเด็นการสืบสวน/สอบสวน คือจุดส าคัญที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย โดยเป็นจุดที่
ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติหรือยังมีการโต้เถียงกันอยู่หรือยังไม่กระจ่างชัด ซึ่งคณะกรรมการสามารถพิจารณาได้
จากข้อเท็จจริงที่ได้รับตามส านวนหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับเพ่ิมเติมจากการสืบสวน/สอบสวน ซึ่งในแต่ละกรณี
ย่อมมีประเด็นที่แตกต่างกันไป  
  ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ได้รับทั้งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นจากส านวน 
การสืบสวน/สอบสวนและข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมที่คณะกรรมการแสวงหามาได้ตามเรื่องที่กล่าวหาทั้งฝุายที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาและฝุายที่โต้แย้งข้อกล่าวหาอาจมีทั้งข้อเท็จจริงที่รับกันหรือตรงกัน และข้อเท็จจริงที่
ขัดแย้งหรือไม่ตรงกัน การตั้งประเด็นการสืบสวน/สอบสวน ให้น าเอาข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกัน หรือข้อเท็จจริงที่
ไม่ตรงกัน หรือยังไม่เป็นที่ยุตินั้นมาเป็นประเด็นในการสืบสวน/สอบสวน ที่คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน 
จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือให้ข้อเท็จจริงในประเด็นนั้นเป็นที่ยุติ ส่วนข้อเท็จจริงในเรื่องใดที่รับกันหรือ
ตรงกันแล้วก็ให้รับฟังเป็นข้อเท็จจริงได้ 
  การก าหนดประเด็นการสืบสวน/สอบสวน  เป็นประโยชน์ในการก าหนดขอบเขต 
ในการแสวงหาพยานหลักฐานซึ่งจะต้องครอบคลุมกับประเด็นการสืบสวน/สอบสวน และข้อกล่าวหา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องน าพยานหลักฐานที่ได้มาชั่งน้ าหนักเพ่ือสรุปท ารายงานการสืบสวน/สอบสวน ต่อไป 
อย่างไรก็ดีประเด็นการสืบสวน/สอบสวน นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค ารับ ค าปฏิเสธ ข้อต่อสู้ หรือข้อมูล 
ที่เพ่ิมขึ้นจากการสืบสวนหรือการสอบสวนแล้วแต่กรณี แต่คณะกรรมการควรเริ่มต้นก าหนดประเด็น 
เพ่ือวางแผนและทิศทางในการสืบสวนหรือการสอบสวนไปในการประชุมครั้งแรกก่อน ทั้งนี้ เพ่ือให้มี  
การด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายที่คณะกรรมการมุ่งพิสูจน์อย่างมีทิศทางและถูกต้องรวดเร็ว 

  7.3.1 การวางแผนการสืบสวน/สอบสวน 
   การวางแผนการสืบสวน/สอบสวนคือ การวางแผนการด าเนินการในเรื่องที่สืบสวน 
/สอบสวนว่าควรจะด าเนินการอะไรก่อนหรือหลัง ควรจะต้องสอบพยานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคนใด 
หรือจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างไรบ้างประเด็นการสืบสวน/สอบสวน ซึ่งการวางแผนการสืบสวน  
/สอบสวนนั้นมีวิธีการด าเนินการที่แตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 
   คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ควรวางแผนการสืบสวน/สอบสวน ตั้งแต่ 
ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ โดยอาจวางแผนเป็นก าหนดการตามประเด็นการสืบสวน/สอบสวน  
ที่คณะกรรมการได้ประชุมกัน และควรก าหนดล าดับเวลาในการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาการสืบสวน  
/สอบสวน ที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวน โดยไม่จ าเป็น  

  7.3.2 แนวทางการก าหนดประเด็นการสืบสวน/สอบสวน 
   การก าหนดประเด็นการสืบสวน/สอบสวน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถวินิจฉัย 
ข้อถูกข้อผิดและน ามาปรับบทกับความผิดตามที่กฎหมายก าหนดและก าหนดบทลงโทษได้ โดยคณะกรรมการ
สามารถก าหนดประเด็นได้จากข้อเท็จจริงเบื้องต้นและข้อเท็จจริงอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการได้รับจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสารหลักฐานเบื้องต้น ค าให้การของบุคคลต่างๆ บทบัญญัติ 
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ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา เป็นต้น ซึ่งประเด็นที่เป็นจุดส าคัญที่จะต้องพิสูจน์หรือวินิจฉัย  
อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
   1) ประเด็นที่เกี่ยวกับการกระท าในเรื่องที่กล่าวหา – เป็นประเด็นที่จะต้องพิสูจน์
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าอะไร (What) ที่ไหน (When) เมื่อไหร่ (When) อย่างไร (How) และกระท าไป 
เพราะเหตุใด (Why) ซึ่งจะท าให้ข้อเท็จจริงเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วจึงน าข้อเท็จจริงนั้นมาพิจารณา
ประกอบกับข้อกฎหมายว่าการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยหรือไม่  
   2) ประเด็นที่เกี่ยวกับกรณีความผิด – เป็นประเด็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริง 
ที่ได้จากประเด็นที่เกี่ยวกับการกระท านั้นเป็นการกระท าผิดในกรณีใด ตามมาตราใด ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้
ความเข้าใจทางกฎหมายในการพิจารณาองค์ประกอบความผิดของการกระท าในแต่ละกรณี เพ่ือใช้ในการวินิจฉัย
ปรับบทลงโทษว่าได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณีต่อไป  
   3) ประเด็นที่เกี่ยวกับความร้ายแรงแห่งกรณี  – เป็นประเด็นที่ต้องพิสูจน์ว่า 
การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาที่พิจารณาว่าเป็นความผิดทางวินัยนั้นมีพฤติการณ์ร้ายแรงเพียงใด หรือเสียหาย  
แก่ทางราชการเพียงใด เพ่ือใช้ในการวินิจฉัยก าหนดโทษหนักหรือเบาที่ จะลงโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจาก
กฎหมายได้ก าหนดบทลงโทษหนักเบาตามพฤติการณ์ความร้ายแรงตามพฤติการณ์แห่งการกระท าด้วย 
 
 7.4 การรับฟังพยานหลักฐาน 
  “พยานหลักฐาน” คือ สิ่งที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวอ้างในการด าเนินคดี
ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง  ฯลฯ การกล่าวอ้างพยานหลักฐานใดๆ 
ในการด าเนินคดีมักเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งคู่กรณีกล่าวอ้างเพ่ือสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือโต้แย้ง
ข้อกล่าวหาก็ได้ ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างนั้นอาจตรงกันบ้าง ขัดแย้งกันบ้าง ซึ่งในการด าเนินการทางวินัย 
พยานหลักฐานถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการรวบรวมข้อเท็จจริง และการสอบสวนเพ่ือพิจารณาการกระท าผิด
วินัย เนื่องจากคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน จะต้องพิจารณาและชั่ งน้ าหนักความน่าเชื่อถือ 
ของพยานหลักฐานที่ได้รับมาเพ่ือประกอบการให้เหตุผลในการท ารายงานการสืบสวน/สอบสวนเพ่ือเสนอต่อ  
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ควรศึกษาถึงลักษณะของพยานหลักฐาน
แต่ละประเภท ตลอดจนวิธีการรับฟังและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานว่า ในบรรดาพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง
ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ได้รวบรวมมานั้นมีพยานหลักฐานชิ้นใดที่สามารถรับฟังได้หรือรับฟัง
ไม่ได้ หรือพยานหลักฐานใดสามารถพิสูจน์การกระท าความผิดทางวินัยของผู้ถูกกล่าวหาและน าไปสู่  
การท าค าสั่งลงโทษได้บ้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องค านึงถึงการได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่จะต้องเป็นได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย 

  7.4.1 ประเภทของพยาน  
   พยานหลักฐานที่น ามาใช้ในในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 
เรื่องที่กล่าวหาในการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนนั้น มีหลายประเภทซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็นตาม
วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ โดยอาจจ าแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
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   1) การจ าแนกพยานหลักฐานตามสภาพของพยานหลักฐาน 
  การจ าแนกพยานหลักฐานในกลุ่มนี้เป็นการจ าแนกตามการน าสืบในการพิจารณาของศาล 
โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
   - “พยานเอกสาร” คือ ข้อความใดๆ ในเอกสารที่มีการกล่าวอ้างความหมาย 
ของข้อความที่อยู่ในเอกสารนั้นเป็นพยาน  
   - “พยานบุคคล” คือ บุคคลใดๆ ที่เบิกความถึงข้อเท็จจริงได้ประสบพบเห็นหรือ
รับทราบมา 
   - “วัถตุพยาน” คือ วัตถุสิ่งของที่คู่กรณีกล่าวอ้างเป็นพยาน ทั้งนี้ รวมไปถึงสถานที่
ซึ่งมีการกล่าวอ้างให้ตรวจสอบด้วย  
   - “พยานผู้เชี่ยวชาญ” คือ บุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ 
หรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมาเบิกความโดยการให้ความเห็น 
  อนึ่ ง  บางต าราได้จัดประเภทพยานผู้ เชี่ ยวชาญว่าเป็นพยานบุคคลประเภทหนึ่ ง 
จึงจ าแนกพยานหลักฐานไว้เพียง 3 ประเภทข้างต้นเท่านั้น  
  2) การจ าแนกพยานหลักฐานตามการเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
  การจ าแนกพยานหลักฐานในกลุ่มนี้เป็นการจ าแนกพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เดียวกันตามหลักกฎหมายอังกฤษท่ีวางหลักว่าจะต้องน าพยานหลักฐานที่ดีที่สุดมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง 
โดยแบ่งพยานหลักฐานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   - พยานชั้นหนึ่ง คือ พยานหลักฐานชิ้นที่ดีที่สุดในบรรดาพยานหลักฐานทั้งหมด 
ที่มุ่งพิสูจน์ 
   - พยานชั้นสอง คือ พยานหลักฐานในล าดับรองลงมา 
  ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลนั้นยอมรับหลักการน าพยานหลักฐานที่ดีที่สุดมาพิจารณา
เปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน โดยศาลจะไม่ยอมรับฟังพยานชั้นสองหากมีพยานชั้นหนึ่ง 
พยานชั้นสองจะรับฟังได้ก็ต่อเมื่อไม่มีพยานชั้นหนึ่งหรือไม่สามารถน าพยานชั้นหนึ่งมาพิจารณาได้ เช่น กรณี  
มีการกล่าวอ้างว่า นาย ก. มาเบิกความว่าตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนดผืนหนึ่ง โฉนดที่ดิน  
ย่อมเป็นพยานหลักฐานชั้นหนึ่ง เนื่องจากเป็นเอกสารทางราชการที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการกล่าวอ้าง 
ของพยานบุคคล หากในโฉนดที่ดินไม่ได้ปรากฏชื่อ นาย ก. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็ต้องรับฟังว่าที่ดินผืนนั้น
ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ก. ตามที่กล่าวอ้าง แต่ในกรณีที่ไม่มีโฉนดที่ดินหรือ โฉนดที่ดิ นสูญหาย  
หรือถูกท าลาย ไม่สามารถน ามาพิจารณาได้ มีแต่เพียงค าบอกเล่าของนาย ก. เป็นพยานหลักฐานเพียงอย่างเดียว 
ดังนี้จึงจะรับฟังค ากล่าวอ้างของนาย ก. เป็นพยานหลักฐานได้ เป็นต้น 
  3) การจ าแนกพยานหลักฐานตามความใกล้ชิดของข้อเท็จจริงที่มุ่งพิสูจน์กับประเด็น
พิพาทแห่งคดี 
  ในกรณีท่ีมีประเด็นพิพาทแห่งคดีว่าเกิดข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นจริงหรือไม่ โดยจ าแนก
พยานหลักฐานได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
    - พยานโดยตรง (Direct Evidence) คือ พยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
หรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับข้อเท็จจริงที่มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง  
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   - พยานแวดล้อม (Circumstantial Evidence) คือ พยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์
ข้อเท็จจริงซึ่งมิได้เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง แต่พิสูจน์ข้อเท็จจริงอ่ืนที่พิสูจน์ได้ว่าข้อ เท็จจริงซึ่งเป็น 
ข้อพิพาทแห่งคดีนั้นน่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  
   การจ าแนกพยานหลักฐานในลักษณะนี้ หากน ามาพิจารณาในแง่ของความน่าเชื่อถือ
ของพยานหลักฐาน พยานโดยตรงย่อมจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานแวดล้อม เช่น มีการกล่าวหาว่า 
“นาย ก. ว่าท าร้ายผู้อ่ืนจนได้รับบาดเจ็บ” พยานโดยตรงที่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง ได้แก่ บุคคล 
ที่เห็นเหตุการณ์นั้นโดยตรง หรือภาพบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น แต่หากไม่มีพยานโดยตรง
ดังกล่าว ก็ต้องอาศัยพยานแวดล้อม ซึ่งอาจจะไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นโดยตรง เช่น ร่องรอยการบาดเจ็บ 
จากการถูกท าร้าย หรือเพ่ือนร่วมงานอาจให้การว่านาย ก. มีเคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ได้รับบาดเจ็บมาก่อน  
ซึ่งท าให้เชื่อได้ว่าผู้บาดเจ็บน่าจะถูกนาย ก. ท าร้ายจริง เป็นต้น 
  4) การจ าแนกพยานหลักฐานตามความใกล้ชิดของพยานหลักฐานกับข้อเท็จจริงที่มุ่งพิสูจน์ 
  การจ าแนกพยานในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นไปที่การจ าแนกพยานบุคคลโดยพิจารณาถึงความใกล้ชิด
กับข้อเท็จจริงว่าพยานบุคคลผู้มาเบิกความนั้นได้ประสบพบหรือรับทราบข้อเท็จจริงที่เบิกความมาด้วยตนเอง
หรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   - ประจักษ์พยาน (Eyewitness) คือ พยานบุคคลที่ ได้สัมผัสข้อเท็จจริ งที่ มา 
เบิกความด้วยตนเอง  
   - พยานบอกเล่า (Hearsay) คือ พยานบุคคลที่มิ ได้สัมผัสข้อเท็จจริงที่มา 
เบิกความด้วยตนเอง แต่รับทราบมาจากการบอกเล่าของบุคคลอ่ืน หรือจากบันทึกที่ผู้อื่นท าไว้  
  การจ าแนกพยานบุคคลทั้ง 2 ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือ 
ของพยานบุคคล โดยประจักษ์พยานเป็นพยานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบอกเล่า เนื่องจาก 
การรับทราบข้อเท็จจริงจากพยานบอกเล่าอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือการบิดเบือนในข้อเท็จจริงมากกว่า  
การรับทราบข้อเท็จจริงโดยตรง  

   7.4.2 การรับพยานหลักฐานเข้าสู่ส านวน 
  ในการรับพยานหลักฐานเข้าสู่ส านวนการสืบสวน/สอบสวนนั้น ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 34 ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องบันทึกแหล่งที่มา  
ของพยานหลักฐานนั้นว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อไหร่ ซึ่ งในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริง แม้คณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงจะไม่ได้มีอ านาจในการบังคับหรือเรียกพยานหลักฐานได้ในฐานะเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ก็สามารถน าหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการรวบรวมข้อเท็จจริงได้ ดังนี้  
  กรณีที่เป็นพยานเอกสาร ให้ใช้พยานเอกสารที่เป็นต้นฉบับเป็นพยานหลักฐานในส านวน 
แต่ถ้าไม่สามารถน าต้นฉบับนั้นมาได้ ก็ให้ใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรอง  
ว่าเป็นส าเนาถูกต้องแทนก็ได้ แต่หากต้นฉบับนั้นสูญหายหรือถูกท าลายหรือโดยเหตุประการอ่ืนคณะกรรมการ
สอบสวนจะสืบจากส าเนาหรือพยานบุคคลก็ได้  
  กรณีการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน เช่น การส่ง E-mail , SMS ,  
LINE ฯลฯ คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองไว้ เป็นหลักฐาน เนื่องจาก
เอกสารที่ไม่ได้มีการรับรองไว้เป็นหลักฐานนั้น แม้จะรับฟังไว้เป็นข้อเท็จจริงได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่อาจน ามา
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เป็นพยานหลักฐานที่จะพิจารณาการกระท าผิดหรือน ามาใช้เป็นเหตุผลประกอบการลงโทษแก่บุคคลได้ 
โดยเฉพาะการให้ถ้อยค า หรือการท าบันทึกค าให้การของบุคคล ซึ่งกฎ ก.พ.ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ต้องมีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยผู้ให้ถ้อยและกรรมการผู้ให้ถ้อยค า ดังนั้น 
การลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวจึงเป็นสาระส าคัญในการรับฟังพยานเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องน ามาประกอบการพิจารณาท าความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป  
  กรณีที่เป็นพยานบุคคล ให้เรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าเพ่ือชี้แจงหรือให้ถ้อยค าตามวัน เวลา  
และสถานที่ที่ก าหนด หากบุคคลนั้นไม่มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ  
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าได้ภายในเวลาอันควร คณะกรรมการอาจตัดพยานโดยไม่สอบสวนบุคคล
ดังกล่าวก็ได้ แต่จะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย  
  นอกจากนี้  ในการรวบรวมพยานหลักฐานใดๆ หากคณะกรรมการเห็นว่าการรอ
พยานหลักฐานนั้นจะเป็นการล่าช้าหรือไม่ใช่สาระส าคัญในการพิจารณา คณะกรรมการสามารถงด  
การสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่จะต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวัน  
ที่มีการสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วยเช่นเดียวกัน 

  7.4.3 การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน  
   การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานคือ การพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมมาได้
ว่าพยานหลักฐานใดที่สามารถรับฟังได้ และมีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพ่ือให้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็น  
ในการสืบสวน/สอบสวน นั้นเป็นที่ยุติ และสามารถน าข้อเท็จจริงนั้นไปพิจารณาประกอบข้อกฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือท าความเห็นและท ารายงานการสืบสวน/สอบสวน เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป 
   การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตายตัว คณะกรรมการ
สืบสวน/สอบสวน สามารถอาศัยหลักวิชาการ เช่น หลักจิตวิทยา หลักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ หรือประสบการณ์ 
ในการท างานหรือความรู้เฉพาะตัวของคณะกรรมการมาพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานด้วยก็ได้ 
   วิธีการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานที่ง่ายที่สุด คือการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน 
ตามประเด็นการสืบสวน/สอบสวน ที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในการวางแผนการสืบสวน/สอบสวน 
โดยจัดกลุ่มพยานหลักฐานตามประเด็นที่ก าหนด แล้วพิจารณาชั่ งพยานหลักฐานในแต่ละประเด็น 
ว่าพยานหลักฐานชิ้นใดที่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยกว่ากัน และควรรับฟังพยานหลักฐานใดเป็นเหตุผล  
ในการพิจารณาท าความเห็นของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน  
ตามสภาพของพยานหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  1) การชั่งน้ าหนักพยานเอกสาร พยานเอกสารที่จะน ามาชั่งน้ าหนักได้ต้องผ่านหลักเกณฑ์
ของการรับฟังพยานเอกสารมาก่อน กล่าวคือจะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารต้นฉบับหรือไม่
สามารถน าเอกสารต้นฉบับนั้นมาได้เพราะต้นฉบับถูกท าลายหรือสูญหายไปจึงจะน าส าเนาเอกสาร ที่ม ี
การรับรองความถูกต้องนั้นมารับฟังเป็นพยานเอกสารได้ การชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานนั้นไม่ได้มีหลักเกณฑ์  
ที่ตายตัว แต่มีแนวทางในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานของศาลที่อาจน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการชั่งน้ าหนัก
พยานเอกสารได้ ดังนี้  
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   - เอกสารซึ่งได้ท าขึ้นในราชการหรือเอกสารมหาชน มีน้ าหนักรับฟังได้มากที่สุด 
เนื่องจากเอกสารส่วนราชการมักไม่ได้มีส่วนได้เสียกับคดีจึงมีความเป็นกลางมาก อีกทั้งเอกสารที่ออก 
โดยราชการจะต้องได้รับการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาจึงมีความผิดพลาดน้อย 
   - เอกสารที่บุคคลท าขึ้นในการงานของเป็นปกติธุระย่อมมีน้ าหนักมาก เพราะไม่มี
เหตุผลใดที่บุคคลนั้นจะเขียนข้อความอันเป็นเท็จ  
   - กรณีการเปรียบเทียบน้ าหนักระหว่างพยานเอกสารกับพยานบุคคล พยานเอกสาร
จะมีน้ าหนักในการรับฟังมากกว่าพยานบุคคล เนื่องจากพยานเอกสารนั้นเป็นการบันทึกข้อความซึ่ง เมื่อได้ 
มีการบันทึกเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงแล้ว ข้อเท็จจริงในเอกสารย่อมมีอยู่เสมอไป ในขณะที่พยานบุคคล 
แม้จะมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงมากกว่า แต่ในเวลาที่พยานบุคคลมาให้ปากค า ระยะเวลา  
อาจล่วงเลยไปจนท าให้การจดจ าเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงนั้นคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงได้ อย่างไรก็ดี 
พยานเอกสารมีจุดด้อยตรงที่ไม่สามารถมีขึ้นมาเองได้ ต้องมีบุคคลสร้างเอกสารขึ้นมาซึ่งไม่มีหลักประกันใดๆ 
ว่าเอกสารที่บุคคลนั้นท าขึ้นมาจะตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเอกสารนั้นเป็นบันทึก
เหตุการณ์ของบุคคลที่ผู้ท าเอกสารบันทึกเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบพบมาโดยฝุายเดียว ปราศจากผู้อ่ืนรู้เห็น 
ดังนั้น การรับฟังเอกสารที่เป็นบันทึกเหตุการณ์เช่นนี้ หากไม่มีข้อเท็จจริงอ่ืนๆ หรือมีผู้อ่ืนรู้เห็นที่ข้อเท็จจริงนั้น
มาสนับสนุนก็จะท าให้บันทึกนั้นมีน้ าหนักในการรับฟังน้อยลงได้เช่นเดียวกัน 
  หลัก เกณฑ์ข้ า งต้น เป็น เ พียงตั วอย่ า ง ในการชั่ งน้ าหนักพยานเอกสารในชั้ นศาล 
ซึ่งคณะกรรมการสามารถน ามาปรับใช้กับการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนได้  
โดยคณะกรรมการมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจเพื่อเปรียบเทียบพยานหลักฐานในส านวนได้อย่างเต็มที่ 
  2) การชั่งน้ าหนักพยานบุคคล โดยปกติพยานบุคคลจะมาให้ปากค าเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
ที่ตนเองประสบพบเห็นมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Fact) ที่ผ่านกระบวนการรับรู้และจดจ าของบุคคล
แล้วน ามาถ่ายทอดให้แก่คณะกรรมการได้ทราบ อย่างไรก็ดีการรับรูและจดจ าข้อเท็จจริง ตลอดจน 
การถ่ายทอดของบุคคลแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อน้ าหนักของพยานหลักฐานได้ 
ดังนั้น ในการรับฟังและชั่งน้ าหนักพยานบุคคล คณะกรรมการควรค านึงถึงปัจจัยที่ท าให้พยานบุคคล  
มีความน่าเชื่อถือแตกต่างกันไป  
  3) การชั่งน้ าหนักวัตถุพยาน การชั่งน้ าหนักวัตถุยานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิจารณา 
ในแต่ละกรณี ไม่ได้มหีลักเกณฑ์ที่ตายตัว อย่างไรก็ดีการชั่งน้ าหนักวัตถุพยานควรเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ 
หรือตามสามัญส านึก เช่น การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้า  
ผู้สอบสวนก็สามารถใช้ดุลพินิจตรวจสอบเองได้ว่าคล้ายกันหรือไม่ 
 
 7.5 การเขียนรายงานการสืบสวน/สอบสวน 
  การเขียนรายงานการสืบสวน/สอบสวน เป็นการเขียนบันทึกเสนอความเห็นซึ่งผู้เขียนไม่ได้
เป็นผู้พิจารณา แต่เป็นการเขียนเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้อ่านโดยไม่ได้เห็นเอกสารหรือพยานหลักฐานที่อยู่ 
ในส านวนโดยตรง ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงที่เสนอไปตามรายงานการสืบสวน/สอบสวน 
และไม่ควรรายงานการสืบสวน/สอบสวน ที่นอกเหนือไปจากประเด็นหรือพยานหลักฐานที่มีอยู่ในส านวน 
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การสอบสวน โดยรายงานการสืบสวน/สอบสวน ที่ดีนั้นควรมีหลักการเขียนและการจัดท าที่เข้าใจง่าย  
ดังจะได้ยกตัวอย่างเทคนิคและวิธีการในเขียนต่อไปนี้ 

  7.5.1 หลักการเขียนรายงานการสืบสวน/สอบสวน  
   งานเขียนที่ต้องให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้อ่านควรเป็นงานเขียนที่เข้าใจง่ายและกะทัดรัด 
แต่มีความสมบูรณ์ ดังนั้น ในการท ารายงานการสืบสวน/สอบสวน คณะกรรมการควรท าการศึกษาเรื่อง 
ให้เข้าใจเสียก่อนเพ่ือจับประเด็นและก าหนดประเด็นที่จะต้องน าข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาท าสรุปโดยใช้วิธีการย่อเรื่องให้สั้น กระชับ แต่ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจน ซึ่งงานเขียน
ที่ดีนั้นควรมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   1) ความถูกต้อง (Correct) คือ การเขียนให้ถูกต้องตามเนื้อหาและรูปแบบ 
เนื่องจากรายงานการสืบสวน/สอบสวนนั้น จัดเป็นเอกสารราชการประเภทเอกสารหลักฐาน ดังนั้น  การท า
รายงานการสืบสวน/สอบสวน จึงต้องท าให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยมีการอธิบายข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย ตลอดจนการใช้หลักภาษาในการเขียนให้ถูกต้อง 
   2) ความกระจ่างชัดเจน (Clear) คือ การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสิ่งที่เขียนนั้น 
เป็นเรื่องอะไร ซึ่งช่วยให้กระบวนการในการสื่อความหมายเป็นไปอย่างราบรื่น โดยพิจารณาได้จากการเขียน
หนังสือให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่มีข้อสงสัย ไม่ต้องตีความว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นหรืออาจจะเป็นเช่นนี้  
ความชัดเจนดังกล่าวนี้คือความชัดเจนในถ้อยค าภาษาอันน าไปสู่ความชัดเจนในจุดประสงค์ทั้งหมด 
   3) ความกะทัดรัด (Concise) คือ การเขียนอย่างสั้น กระชับ แต่ได้ใจความ 
ที่ครอบคลุมสาระส าคัญโดยวิธีการย่อความสั้น ความกระชับหรือความกะทัดรัดดังกล่าวนี้  ไดแก การเขียน
หนังสือโดยไมใช้ถ้อยค าฟุุมเฟือย ไมวกวน ไม่ซ้ าซาก ไมใช้ถ้อยค าซ้ ากันในที่ใกล้กัน ตองเขียนในลักษณะ 
สรุปความ กล่าวคือน าเสนอส่วนที่ข้อมูลสาระส าคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้ในความกระชับหรือความกะทัดรัดนั้น  
ไมควรเขียนหนังสือราชการในลักษณะขยายความโดยไมจ าเป็นเพราะจะท าให้งานเขียนไมนอ่าน 
   4) ความรัดกุม (Confirm) คือ การเขียนยืนยันในสิ่งที่เขียนซึ่งนอกจากจะต้อง
เขียนด้วยความถูกต้องและชัดเจนดังที่ได้กล่าวมาแลว ยังจะต้องเขียนด้วยความรัดกุม โดยผู้เขียนสามารถ
ยืนยันในสิ่งที่เขียนไดทั้งในแงข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมทั้งอ้างอิงทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติ  
หรือหนังสือเวียนก าหนดแนวทางปฏิบัติใดก็ตามความรัดกุมที่เป็นหลักส าคัญตลอดจนการเขียนหนังสืออ่าน
โดยไม่ท าให้ผู้อ่านต้องตีความ หากแต่จะต้องเขียนให้เข้าใจไดอย่างเรียบง่ายและไมมีแงมุมให้พิจารณาเป็น
อย่างยิ่ง 
   5) การจูงใจ (Convince) คือ การเขียนการโน้มน้าวหรือคือการโน้มน าผู้อ่าน         
ซึ่งเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนหนังสือเพ่ือขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ
หรือขอความอนุเคราะห์จากผู้อ่ืนหรือจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งนอกจากจะต้องใช้ภาษาที่ดีและสุภาพ เพ่ือจะ
เดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแลว ยังต้องมีความจริงใจในการเขียนเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญ
อีกด้วย ความจริงใจนั้นคือการเขียนด้วยความรู สึกที่ดีงามอย่างแท้จริง อย่าเขียนหนังสือแบบเกินจริง  
หรือยกยอปอปั้นจนท าให้ผู้อ่านรูหรือรูสึกว่าผู้เขียนไมไดมีความจริงใจในทุกถ้อยค าที่เขียนมา ซึ่งในการท า
รายงานการสืบสวน/สอบสวนนั้น คณะกรรมการควรจูงใจผู้อ่านให้เชื่อตามความเห็นของคณะกรรมการ  
โดยแสดงให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่ประกอบเหตุผลของความเห็นนั้น 
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   หลักการเขียนรายงานข้างต้น หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “หลัก 5C” เป็นหลักการ
เขียนที่ได้รับความนิยมและสามารถน าไปใช้กับการเขียนได้ทุกประเภทซึ่งจะจะสร้างความน่าเชื่อถือ 
ให้แก่งานเขียน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เขียนอีกด้วย 

  7.5.2 การแยกประเด็นและจัดกลุ่มพยาน 
   การแยกประเด็นและการจัดกลุ่มพยานหลักฐานเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงาน
การสืบสวน/สอบสวนเพราะท าให้เกิดความชัดเจนของเรื่องนั้นๆ และง่ายต่อการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานของ
คณะกรรมการ ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแยกประเด็นและจัดกลุ่มพยาน คือ การจัดเป็นกลุ่มที่สนับสนุนข้ อ
กล่าวหา และกลุ่มที่สนับสนุนผู้กล่าวหา  

  7.5.3 การจัดเอกสารที่ต้องอ้างอิง 
   การท ารายงานการสืบสวน/สอบสวน ของคณะกรรมการเพ่ือท าความเห็นควรมีอ้าง
พยานหลักฐานเพ่ือประกอบเหตุผลในการท าความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณา 
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณี แต่ควรมีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารที่เป็นบันทึก
ถ้อยค าของพยานบุคคลต่างๆ ก็ควรจัดเป็นกลุ่มหรือเรียงล าดับไว้ด้วยกันหรือการจัดเป็นพยานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหากับพยานที่สนับสนุนผู้ถูกกล่าวหา เป็นต้น และต้องบันทึกที่ มาของเอกสารที่น ามาใช้เป็น
พยานหลักฐานในส านวนด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการอ้างอิงของคณะกรรมการ
ในการท ารายงานการสืบสวน/สอบสวน และการตรวจสอบส านวนของผู้ตรวจสอบหรือพิจารณาส านวน  

  7.5.4 การวิเคราะห์และวินิจฉัย 
   เมื่อคณะกรรมการได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่สืบสวน/สอบสวนแล้ว สิ่งที่คณะกรรมการจะต้องด าเนินการต่อไปก็คือ การน าข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และวินิจฉัยเพ่ือท าความเห็นของคณะกรรมการเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ในฐานะท่ีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
   การวินิจฉัยและวิ เคราะห์ของคณะกรรมการแต่ละคณะ แต่ละกรณีย่อมมี 
ความแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการสืบสวน/สอบสวน ตลอดจนปัจจัยที่แตกต่างกัน  
ของผู้สอบสวนหรือและผู้ถูกสอบสวนแต่ละคน ที่มีความความแตกต่างกันในแง่ของอายุ ความรู้ ประสบการณ์ 
หรือทักษะพิเศษต่างๆ หรือปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งท าให้ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการแต่ละคณะแตกต่าง
กันได้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ต้องพึงระวังว่าการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  
และพยานหลักฐานของตนนั้นมีความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนเพียงพอต่อการน ามาวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่อง  
ที่สืบสวน/สอบสวนด้วย ทั้งนี้ ควรใช้ความระมัดระมัดวังและความรอบคอบโดยอาศัย ตา, ปาก,หู, สติปัญญา 
และใจในการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล 
  1) ตา – ควรอ่านและท าความเข้าใจกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ได้รับอย่างระมัดระวัง 
และรอบคอบ เช่น ข้อกล่าวหาจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การให้ถ้อยค าของพยานหรือผู้ถูกกล่าว ฯลฯ 
เพ่ือจับประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหา
ยอมรับในเรื่องอะไร ไม่ยอมรับในเรื่องอะไร หรือชี้แจ้งโต้แย้งข้อกล่าวหาว่าอย่างไรบ้าง หรือมีการอ้างอิง
พยานหลักฐานใดบ้างท่ีสนับสนุนผู้ถูกกล่าวหา เป็นต้น 
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  2) ปาก – ในการสอบสวนที่ต้องมีการสอบสวนที่ต้องมีการสอบปากค า คณะกรรมการ
จะต้องใช้ความระมัดระวังในการตั้งค าถามให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นไปในทิศทางหรือที่ได้          
วางแผนการสืบสวน/สอบสวนไว้ เพ่ือไม่ให้เกิดการตอบค าถาม หรือการโต้แย้งที่เกินขอบเขตของประเด็น  
ที่ก าหนดไว้ในการสืบสวน/สอบสวน 
  3) หู – คณะกรรมการต้องตั้ ง ใจรับฟังข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่บุคคลมาให้ถ้อยค า  
และจับประเด็นทีเ่ป็นสาระส าคัญจากค าให้การนั้นๆ  
  4) สติปัญญา  – เมื่อคณะกรรมการได้ รวบรวมทั้ งข้อ เท็จจริง  ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องแล้ว ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยคณะกรรมการจะต้องใช้สติปัญญาในการชั่งน้ าหนัก
ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานพยานหลักฐาน 
  5) ใจ – คณะกรรมการควรใช้ใจที่เป็นกลางในการวิเคราะห์และวินิจฉัยโดยปราศจากอคติ 
ซึ่งอคติในที่นี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะความรู้สึกในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ถูกกล่าวเท่านั้น แต่รวมไปถึงความรู้ในทางที่เป็นคุณ
แก่ผู้ถูกกล่าวหา เช่น ความรัก ความชอบ ความเคารพนับถือ ความเอ็นดู ความใก ล้ชิดสนิทสนม 
ความผูกพัน ฯลฯ ซึ่งอาจท าให้ความเป็นธรรมในการวิเคราะห์และวินิจฉัยของคณะกรรมการเบี่ยงเบนไปได้ 
คณะกรรมการจะใช้อคติในทางที่เป็นคุณหรือโทษต่อผู้ถูกกล่าวหามาตัดสินไม่ได้ ต้องยึดถือพยานหลักฐาน
ตามท่ีแสวงหามาได้เป็นส าคัญ 
  หลังจากที่คณะกรรรมการได้วิเคราะห์และวินิจฉัยในเรื่องที่สืบสวน/สอบสวน จนได้
ข้อเท็จจริงที่ที่จะน ามาประกอบเหตุผลเพ่ือท าความเห็นของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการก็ต้องลงมือ
เขียนรายงานการสืบสวน/สอบสวนซึ่งจะต้องมีสาระส าคัญดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดนจะต้องถ่ายทอด  
และสื่อภาษาจูงใจให้ผู้อ่านเข้าใจในข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นและเชื่อในความเห็นของคณะกรรมการ
ซึ่งจะได้กล่าวถึงหลักรูปแบบแนวการเขียนรายงานการสืบสวน/สอบสวนในล าดับต่อไป 

  7.5.5 การวางรูปแบบแนวการเขียน  
   การเขียนรายงานการสืบสวน/สอบสวนที่ดีควรเขียน โดยอาศัยข้อควรค านึง ดังต่อไปนี้  
   1) การล าดับเหตุการณ์ – รายงานการสืบสวน/สอบสวนควรมีการเรียงล าดับ
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อน-หลัง โดยเรียงล าดับเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้  ผู้ เขียนอาจระบุวันเวลา 
ที่เกิดเหตุการณ์ไว้ด้วยก็ได้  
   2) การใช้ภาษา – การใช้ภาษาเป็นสิ่งส าคัญในการเขียน ควรเขียนด้วยภาษาเขียน 
และมีการวางวรรคตอนและจัดย่อหน้าให้เหมาะสม กะทัดรัด ไม่ท าให้ผู้อ่านเกิดค าถาม ใช้ถ้อยค าส านวนที่อ่านง่าย 
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงความไม่แน่ใจ และไม่ใช้ค าซ้ าซ้อนโดยไม่จ าเป็นหรือเขียนวกไปวน  
หากมีการอ้างถ้อยค าที่เกี่ยวกับกฎหมายก็ควรใช้ถ้อยค าตามกฎหมายให้ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เขียนต้อง  
ใช้ความระมัดระวังในการถ่ายทอดค าให้การของพยาน และควรระมัดระวังในการใช้ค าหยาบคาย หรือลามก 
เช่น กรณีมีการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อ่ืนโดยวาจา ผู้เขียนอาจใช้เครื่องหมายพูด (“__”) 
บรรยายถึงค าให้การลักษณะการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาก็ได้  
   3) การให้เหตุผล – การให้เหตุผลเป็นส่วนส าคัญของรายงานการสืบสวน/สอบสวน 
เนื่องจากจะท าให้เกิดน้ าหนักในการพิจารณาของผู้อ่านหรือผู้ตรวจสอบส านวนการสืบสวน/สอบสวน  
ว่าความเห็นที่คณะกรรมการได้เสนอมานั้นมีน้ าหนักมากน้อยเพียงใด ในการให้เหตุผลนั้นควรเขียนเหตุผลหลัก



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๘๗ 

 

ก่อนแล้วจึงตามด้วยเหตุผลประกอบการพิจารณา เช่น ข้าราชการชายถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มสุรา  
ในเวลาปฏิบัติราชการ คณะกรรมการอาจเขียนอธิบายเหตุผลหลักว่าข้าราชการชายผู้นั้นดื่มสุราจริงเพราะ
เครียดจากการท างาน แล้วจึงอธิบายเหตุผลรองว่า เหตุที่คณะกรรมการทราบเช่นนั้นก็เนื่องมาจาก  
ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพเอง เป็นต้น 
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บทที่ 8 
บทเบด็เตล็ด 

 
 8.1 กรณีผู้ถูกกล่าวหาถูกการด าเนินคดีอาญา 
  เมื่อข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร ต้องหาว่า
กระท าความผิดอาญาหรือถูกฟูองในคดีอาญา เมื่อมีกรณีดังกล่าวให้ด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. เป็นหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ผู้นั้น  
ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบโดยด่วน (ตามมติ ค.ร.ม.ที่  น.826/2482 ลงวันที่ 
2 พฤษภาคม 2482 เมื่อมีกรณีถูกจับคุมขัง ข้าราชการหรือลูกจ้างไม่ต้องยื่นใบลา แต่จะต้องรายงาน  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที พร้อมเอกสารบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หลักฐานการได้รับการประกันตัว 
วันที่ได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ กรณีที่ถูกฟูองคดีอาญาและศาลได้ประทับรับฟังคดีนั้นแล้ว ให้ข้าราชการ
และลูกจ้างประจ ารายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเอกสารที่ศาลได้ประทับรับฟูองคดี 
  2. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้นั้นต้องรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดกรณีต้องหา
คดีอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญา รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ถูกจับกุมด าเนินคดีเม่ือใด ที่ไหน ข้อหาใด 
   2.2 ได้รับการประกันตัวหรือไม่ 
   2.3 ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ วันที่เท่าใด 
พร้อมหลักฐานด้านคดีดังกล่าว ส่งให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย เพ่ือทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน และอธิบดีหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมาย อาจสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นติดตามผลต่อไป 
  3. ผู้บัญชาของผู้นั้นต้องติดตามผลคดีอาญาว่าถึงที่สุดเป็นประการใด เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด าเนินการทางวินัย และแจ้งผลการพิจารณาทางวินัย พร้อมเสนอความเห็นในการลงโทษ 
ทางวินัย มายังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือพิจารณาเสนอกรม และกระทรวงต่อไป 
  หากไม่มีการรายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น ซึ่งเป็นการไม่ถือปฏิบัติ  
ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ มีผลท าให้เป็นการผิดระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 
 
 8.2 การส่ังพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   การสั่งพักราชการคือ การสั่งพักให้ข้าราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระหว่างการสอบสวนพิจารณาทางวินัย หรือระหว่างถูกฟูองคดีอาญา หรือระหว่างต้องหาว่ากระท าผิด  
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ทางอาญา โดยงดเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่างๆ ไว้ก่อน 
ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือปูองกันมิให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หรือพิจารณา หรือมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น หรือเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในประการอ่ืน 
และถ้าสอบสวนพิจารณาแล้วได้ความว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็สั่งให้ปลดออก หรือไล่ออก  
จากราชการตั้งแต่วันพักราชการได้ด้วย  
   การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนคือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
เหมือนพักราชการ แต่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สามารถแต่งตั้งผู้อ่ืนให้ด ารงต าแหน่งนั้น
แทนได้ ซึ่งแตกต่างจากการพักราชการที่ให้คงต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของผู้นั้น จะแต่งตั้งผู้ใดด ารง
ต าแหน่งนั้นแทนมิได้ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น ข้อ 83 และข้อ 84 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการของการสั่งพักราชการมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  
   การสั่งพักราชการ/สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหมวด 8 การสั่งพักราชการ
และให้ออกจากราชการไว้ก่อน ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 สรุปดังนี้ 
   1. เหตุทีส่ามารถสั่งพักราชการ/ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   ตามข้อ 78 (1) – (5) ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
ได้ก าหนดเหตุแห่งการสั่งพักราชการไว้ว่า เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาที่มิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษแล้ว ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถึงจะสั่งพกัราชการได ้
   (1) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมสอบสวน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
   การถูกตั้งกรรมการสอบสวนที่จะสั่งพักราชการได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ถูกสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมถึงถูกสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงด้วย ซึ่งกรณีที่ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรงนั้น ยังสั่งพักราชการไม่ได้ 
   (2) ผู้นั้นถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์  
อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ  
ตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นว่า ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
   ค าว่า “ถูกฟูองคดีอาญา” นั้น แยกได้เป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง ในกรณีที่ข้าราชการ
ถูกฟูองคดีอาญาโดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์นั้น ข้าราชการผู้นั้นย่อมตกอยู่ในฐานะจ าเลยนับแต่เวลาที่ได้ฟูอง 
กรณีที่สอง ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์นั้น หากศาลยังมิได้ประทับรับฟูองไว้พิจารณา ผู้ถกฟูองยังไม่ตกอยู่  
ในฐานะจ าเลย จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกฟูองคดีอาญายังไม่ได้จนกว่าศาลจะได้ประทับรับฟูองคดีไว้พิจารณาแล้ว
จึงจะถือว่าผู้นั้นตกเป็นผู้ถูกฟูองคดี 
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   “ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา” หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า 
ได้กระท าความผิดอาญาโดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แม้ยังมิได้ถูกฟูองคดีต่อศาลก็ตาม 
   หลักเกณฑ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกรณีที่สั่งพักราชการเพราะถูกฟูองคดีอาญา 
หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาได้คือ คดีอาญาหรือข้อหานั้นๆ ต้องไม่ใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษด้วย 
   (3) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ ในหน้าที่ ราชการจะเป็นอุปสรรค 
ต่อการสอบสวนพิจารณา หรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
   (4) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจ าคุก
โดยค าพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 
   (5) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท า
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า             
เป็นผู้กระท าความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท า
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   อนึ่ง กรณีข้าราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษนี้                             
ถ้าอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นว่าแม้จะให้ผู้นั้น
คงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาก็ไม่เสียหายแก่ราชการ หรือไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่า  
เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นแต่ประการใด ก็ไม่จ าต้อง
สั่งพักราชการทุกรายไป เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา และได้ถูก
ควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุก เป็นเวลาติดต่อเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว จึงจะต้องสั่งพักราชการ เนื่องจากผู้นั้น  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
   2. ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการ 
   ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการตามมาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 78 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 คือ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแทน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 35 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย ซึ่งออกตามความในมาตรา 90 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ด้วย  
   ส่วนการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม ข้อ 83 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดว่านอกจากมีเหตุที่อาจถูกพักราชการตามข้อ 78 แล้ว  
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือ 
การด าเนินคดี จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้  
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   3. ระยะเวลาการสั่งพักราชการ/ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   ระยะเวลาการสั่งพักราชการตามข้อ 79 ของ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา 
   ค าว่า “สอบสวนหรือพิจารณา” มีความหมายดังนี้ 
   - ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หมายถึง       
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน และการพิจารณาสั่งการของผู้มีอ านาจในขั้นตอนที่ต่อเนื่องกับ         
การสอบสวนซึ่งอาจเป็นการพิจารณาของผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือของ อ.ก.พ.กระทรวง 
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด แล้วแต่กรณี และการพิจารณาสั่งการของผู้มีอ านาจต่อเนื่องกับการพิจารณา          
ของ อ.ก.พ. 
   - ในกรณีต้องหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและ       
การพิจารณาของพนักงานอัยการ 
    - ในกรณีถูกฟูองคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด ซึ่งอาจจะ 
ถึงท่ีสุดโดยโจทก์ถอนฟูอง หรือโจทก์จ าเลยไม่อุทธรณ์ฎีกาหรือศาลฎีกาได้พิพากษาศาลแล้ว 
   ส่วนการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ 84 วรรคสอง ให้น าข้อ 79 
มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
   อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกสั่งพักราชการ/สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ใดได้ใช้สิทธิ
ร้องทุกข์ตามมาตรา 122 และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์แล้วเห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็น
อุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป ผู้มีอ านาจพิจารณา  
ก็สามารถสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ หรือในกรณีที่ล่ วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้ว 
การด าเนินการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ  
   4. การสั่งพักราชการ/สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เม่ือมีเรื่องหลายกรณีหรือ 
มีกรณีอ่ืนเพิ่มข้ึน 
   การสั่งพักราชการเมื่อมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอ่ืนเพ่ิมขึ้น ตามข้อ 80 ของ 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้สั่งพักราชการเฉพาะในส านวนหรือคดีที่เข้า
เหตุแห่งการสั่งพักราชการเท่านั้น หากไม่เข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการแล้ว ก็ให้สั่งพักราชการในส านวนหรือ
คดีอ่ืนทุกส านวนหรือทุกคดีท่ีเข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการด้วย 
   ส่วนการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ 84 วรรคสอง ให้น า ข้อ 80 
มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
   5. วันพักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน  
   วันพักราชการ ตามข้อ 81 ของ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันออกค าสั่ง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับ 
ในคดีอาญา หรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม 
ขัง หรือต้องจ าคุก หรือ 
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   (2) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ
หรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออก
ค าสั่งเดิม 
   ส่วนการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม ข้อ 84 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้สั่งให้ออก
จากราชการมีผลตั้งแต่วันออกค าสั่ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตั้งแต่วันสั่งพักราชการเป็นต้นไป หรือในกรณีที่มีเหตุตาม ข้อ 81 ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ก าหนดไว้  
ในข้อ 81  
   6. ค าสั่งพักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน 
   ค าสั่งพักราชการ ตามข้อ 82 ของ กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ก าหนดให้ค าสั่งพักราชการ 
ต้องระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพักราชการ ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งพักราชการ และวันที่ค าสั่ง  
มีผลใช้บังคับด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
   ส่วนการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อ 84 วรรคสอง ให้น าข้อ 82 
มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
   7. การแจ้งค าสั่งพักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน 
   เมื่อมีค าสั่งพักราชการ ตามข้อ 82 วรรคสอง ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้แจ้งค าสั่งพักราชการให้ผู้ถูกสั่งพักราชการทราบโดยเร็วโดยให้น าข้อ 73  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ ให้ผู้ถูกสั่งพักราชการลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน และให้
มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกสั่งพักราชการไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง 
เมื่อได้ท าบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  
ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบ ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบได้หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ก็ให้ส่ งส าเนาค าสั่ง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งพักราชการ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักราชการซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักราชการได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี  
ส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ  
   ส่วนการมีค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อ 84 วรรคสอง ให้น าข้อ 82 
มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
   8. การสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ 
   การสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือสั่งให้
ข้าราชการผู้ถูกออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการหมายถึง การสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อีกครั้ งหนึ่งหลังจากพ้นจาการปฏิบัติหน้าที่ ไปเป็นการชั่วคราว  ตามข้อ 91 ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการ 
กลับเข้ารับราชการไว้เป็นสาระส าคัญว่า ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่า ผู้นั้นมิได้กระท าผิด
หรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  
ก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด แต่ทั้งนี้ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นด้วย 
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 8.3 การให้ออกจากราชการ 
  การให้ออกจากราชการ แต่เดิมเป็นโทษทางวินัยสถานหนึ่งตามพระราชบัญญัติระ เบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แต่ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ม ี
การแก้ไขสถานโทษ โดยไม่ได้ก าหนดโทษให้ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ดี 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดการให้ออกจากราชการเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการสิ้นสภาพความเป็นข้าราชการ ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญอาจถูกสั่งให้ออกจากราชการได้ตามมาตรา 
59 วรรคสอง มาตรา 110 และมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

  8.3.1 การสั่งให้ออกเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามมาตรา 59  
   ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยอยู่ในความดูแล 
ของผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่พัฒนาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎ ก.พ. ก าหนด เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาว่า 
ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะรับราชการต่อไปหรือไม่ ถ้าผู้มีอ านาจเห็นว่าผู้นั้นมีผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐาน  
ที่ก าหนดไม่ควรรับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน
หรือไม่ก็ตาม และให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการในระหว่าง  
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  8.3.2 การสั่งให้ออกเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 110 
   1) กรณีเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอตามมาตรา 
110(1) 
   การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรานี้จะต้องปรากฏว่า ผู้นั้นเจ็บปุวยจนไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ าเสมอ ดังนั้น ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 จึงควรสั่งตัวผู้นั้นไปให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจร่างกายและแสดงความเห็นไว้ว่า
เจ็บปุวยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างสม่ าเสมอ  
   2) กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการตามมาตรา 110 (2)  
   การที่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ผู้ใดออกจากราชการตามมาตรานี้ได้จะต้องประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 
      (1) เป็นการไปปฏิบัติงานใดๆ ที่มิใช่งานในหน้าที่ของส่วนราชการ เช่น ไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
      (2) สมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานนั้นเอง 
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      (3) เป็นความประสงค์ของทางราชการที่จะให้ไปปฏิบัติงานนั้น คือ ทางราชการ  
เห็นว่างานที่จะไปปฏิบัตินั้นเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ มิใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์  
แก่ส่วนราชการเดิมหรือหน่วยงานอื่น หรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการโดยส่วนรวมก็ได้ 
   3) กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม  
   ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว
ต่อมาได้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม จะต้องถูกสั่งออกจากราชการ ในกรณีดังต่อไปนี้  
      (1) เสียสัญชาติไทย 
      (2) ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      (3) ไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
      (4) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ.  
      (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (6) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   4) กรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงอยู่  
   ผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ จะให้ ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามมาตรา 110 (4)  
   5) กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 
อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามมาตรา 110 (5) 
   6) กรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็น 
การเสียหายแก่ทางราชการ ตามมาตรา 110 (6) 
   7) กรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 93 และผล 
การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ ตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินมัวหมองในกรณี  
ที่ถูกสอบสวนถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา 110 (7) 
   8) กรณีต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท า  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ            
ปลดออกหรือไล่ออก ตามมาตรา 110 (8) 
   อนึ่ง การสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนให้เป็นไปตาม        
ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้  หากเป็นกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปกรณีไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ต า ม ม า ต ร า  3 6  ก  ( 3 )  ก ร ณี 
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ตามมาตรา 110 (6)             
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมศุลกากรพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ.     
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กรมศุลกากรมีมติประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น  
   เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ข้าราชการออก 
จากราชการแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี 

  8.3.3 การสั่งให้ออกเพื่อไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 111 
   เมื่อผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารซึ่งเป็น                       
การถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกองประจ าการในเวลาประมาณ 2 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุสั่งให้          
ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกันไว้ให้เมื่อผู้นั้นประสงค์จะบรรจุกลับ                  
ภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจากราชการ และผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอาจสั่งเลื่อนเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง
ระดับเดิมได้ แต่ถ้าจะบรรจุกลับในระดับและอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนส าหรับต าแหน่งเดิม ต้องขอให้ ก.พ. 
พิจารณา เป็นรายๆ ไป 
   ส าหรับกรณีที่ถูกหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล               
เพ่ือรับการฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ซึ่งไม่ได้ใช้เ วลานานและไม่ได้ไปรับราชการ
ทหารโดยมีฐานะเป็นข้าราชการทหาร ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุจึงไม่ต้องมีค าสั่งให้ผู้นั้นออก  
จากราชการตามมาตรานี้ ผู้ถูกหมายเรียกเพียงแต่รายงานการลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือก                      
ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง หรือภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล แล้วไปเข้ารับ
การตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอค าสั่งอนุญาต และให้
ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานการลาไปตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อผู้ที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับ        
การเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชา              
ภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 วัน 

  8.3.4 การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
   การออกจากราชการกรณีมีเหตุมาจากการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้อง 
รับโทษถึงขั้นปลดออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี โดยจะต้องเป็นการด าเนินการตามกระบวนการ  
ของกฎหมายและผ่านการพิจารณาของ อ.ก.พ. กรมศุลกากรด้วย 
  ส าหรับวันออกจากราชการตามข้อ 8.3.2 และข้อ 8.3.3 จะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. 
ก าหนด 
 
 8.4 การอุทธรณ์การลงโทษ 
  “การอุทธรณ์” หมายถึง กระบวนการทางนิติธรรมในการบริหารงานบุคคลที่ให้ผู้ถูกลงโทษ
ทางวินัยและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการขอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาทบทวนการลงโทษอีกครั้งหนึ่ง 
  “ผู้มีสิทธิอุทธรณ์” คือ ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 
ปลดออก และไล่ออกจากราชการ หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 110 
  พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีการดูแลรักษาความเป็นธรรม
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนที่ถูกลงโทษทางวินัยถูกสั่งให้ออกจากราชการ และตรวจสอบรักษามาตรฐาน 
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การด าเนินการของผู้บังคับบัญชา โดยก าหนดให้องค์คณะบุคคล คือ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
ท าหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์  
  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญก าหนดไว้ในหมวด 9 
มาตรา 114 ถึงมาตรา 121 และกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. 2551 กล่าวคือ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก 
ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.  ทุกสถานโทษ ส าหรับการอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้เฉพาะการสั่งให้ออก
ตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) เท่านั้น ซึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง4 
หรือถือว่าทราบค าสั่ง แต่กรณีที่ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการถึงแก่ความตาย ทายาทมีสิทธิ
อุทธรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งหรือถือว่าทราบค าสั่งหรือ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกสั่ง
ให้ออกถึงแก่ความตาย 
  หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ ตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา         
วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 มีดังนี ้
  1) อุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใช้ค าสุภาพ และมีสาระส าคัญ 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 27 และต้องยื่นส าเนาหนังสืออุทธรณ์ และส าเนาพยานหลักฐานหนังสืออุทธรณ์ด้วย 
(ข้อ 28) 
  2) ผู้ อุทธรณ์จะมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคล อ่ืน ซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้ ว                  
ท าการอุทธรณ์แทนได้ด้วยจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24 และยังมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ               
ในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ได้ด้วย (ข้อ 25) โดยการมอบหมายต้องท าเป็นหนังสือ (ข้อ 26) 
  3) ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ที่ส านักงาน ก.พ. หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์ 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ข้อ 30) 
  สิทธิของผู้อุทธรณ์ 
  1) ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือประโยชน์การอุทธรณ์และเริ่มนับระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์  
ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 40  
  2) ขอตรวจหรือคัดเอกสารการสอบสวน เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายและข้อวินิจฉัยของผู้สั่ง  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 
มาตรา 31 
  3) คัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือรักษาความเป็นธรรมในการพิจารณาอุทธรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 121 ถ้ามีเหตุดังต่อไปนี้ 

                                                           

4หมายเหตุ  “วันทราบค าสั่ง” ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง       
ถ้าผู้ลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง โดยมีการแจ้งและมอบส าเนาค าสั่งให้แล้ว    
พร้อมมีการท าบันทึกการแจ้งและระบุช่ือพยาน ให้ถือวันที่แจ้งน้ันเป็นวันทราบค าสั่ง ถ้าไม่อาจแจ้งค าสั่งได้โดยตรง ให้แจ้ง
เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อล่วงพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ปรากฏการรับเอกสารในใบตอบรับ            
ทางไปรษณีย์ แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งกลับคืน ก็ให้ถือว่าได้รับทราบค าสั่งแล้ว 
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   (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออก 
   (2) มีส่วนได้เสียในการกระท าที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออก 
   (3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
   (4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออก 
   (5) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ออกท่ีผู้อุทธรณ์ถูกสั่ง 
   (6) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) (3)  
หรือ (4) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
   ค าคัดค้านต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.พ.ค. ภายใน 7 วันนับแต่วันทราบค าสั่ง
ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่าจะท าให้การพิจารณา
อุทธรณ์ไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนที่จะมีการพิจารณาอุทธรณ์ 
  4) เข้าแถลงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ในการนั่งพิจารณาอุทธรณ์และในวัน  
นั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก ผู้อุทธรณ์มีสิทธิยื่นค าแถลงสรุปอุทธรณ์เป็นหนังสือ โดยยื่นก่อนหรือระหว่าง 
การนั่งพิจารณา ตามกฎ ก.พ.ค. ข้อ 76 และข้อ 77 
  5) คัดค้านค าแก้อุทธรณ์ของผู้สั่งลงโทษหรือผู้สั่งให้ออกจากราชการ ตามกฎ ก.พ.ค. ข้อ 55 
  6) ขอตรวจดู ทราบ คัดส าเนา หรือขอส าเนาอันรับรองถูกต้องซึ่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
ที ่ก.พ.ค. ได้รับไว้ในการพิจารณาอุทธรณ์ ตามกฎ ก.พ.ค. ข้อ 15 
  7) ถอนอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิที่จะขอถอนอุทธรณ์ได้ ก่อนที่องค์คณะวินิจฉัยมีค าวินิจฉัย
อุทธรณ์นั้น โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อองค์คณะวินิจฉัย หรือขอถอนอุทธรณ์ด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย 
และเมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วให้องค์คณะวินิจฉัยสั่งจ าหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ ตามกฎ ก.พ.ค. ข้อ 33 
และข้อ 34 
  8) สิทธิในการได้รับแจ้งผลแห่งค าวินิจฉัยเมื่อได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว  ก.พ.ค.ต้องแจ้ง    
ผลแห่งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว 
  9) สิทธิในการฟูองคดีต่อศาลปกครองในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ของ ก.พ.ค. ให้ฟูองคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัย 
ของ ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 116 
  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
  ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธาน 
และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อีก 2 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์คณะผู้วินิจฉัย ซึ่งจะต้องด าเนินกระบวนการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
พ.ศ. 2551 ซึ่ง ก.พ.ค. มีอ านาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความ
เสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม (ตามมาตรา 120 วรรคหนึ่ง 
ประกอบกับกฎ ก.พ.ค. ข้อ 50 ข้อ 86 และระเบียบ ก.พ.ค.) ทั้งนี ้ก.พ.ค. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 ว่าสมควรเพ่ิมโทษ ก.พ.ค. จึงจะมีอ านาจวินิจฉัยให้เพ่ิมโทษได้  
(ตามมาตรา 120 วรรคสอง และกฎ ก.พ.ค. ข้อ 86) การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. ต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประธาน ก.พ.ค. ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องให้ขยายเวลาได้ 
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ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 60 วัน (ตามมาตรา 118 ประกอบกฎ ก.พ.ค. ข้อ 91) โดยให้เริ่มต้น 
นับถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  
ให้นับวันเริ่มเปิดท าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา (ตามกฎ ก.พ.ค. ข้อ 95) 
  การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบ กฎ ก.พ.ค.       
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ใช้เฉพาะกรณีข้าราชการพลเรือน            
เป็นผู้อุทธรณ์เท่านั้น แต่ส าหรับพนักงานราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2556 และลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า    
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 0527.6/ว 50 ลงวันที่              
26 พฤษภาคม 2541 
 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

- พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ     
พลเรือน พ.ศ.2551 
ลักษณะ 4 หมวด 9    
การอุทธรณ์  

- กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย   
การอุทธรณ์               
และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ พ.ศ. 2551 

- อุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) 
โดยอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ถึงประธาน ก.พ.ค.  

- ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ทราบหรือถือว่า
ทราบค าสั่ง 

- พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการ                 
ทางปกครอง           
พ.ศ. 2539 ส่วนที่ 5 
การอุทธรณ์ค าสั่ง     
ทางปกครอง 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ              
ทางปกครอง           
พ.ศ. 2539 

- อุทธรณ์เป็นหนังสือ   
ยื่นต่อผู้ออกค าสั่งลงโทษ
ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ลงโทษ 
 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง        
ว่าด้วยลูกจ้างประจ า           
ของส่วนราชการ              
พ.ศ. 2537 หมวด 7 
การอุทธรณ์ 

- หนังสือกระทรวง 
การคลัง ที่ กค 
0527.6/ว 50 ลงวันที่ 
26 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง การอุทธรณ์ 
และการพิจารณาอุทธรณ์
ของลูกจ้างประจ า  

- อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง  
โดยอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ถึงประธาน อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง 

- ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ทราบค าสั่ง 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 
หมวด 7 การอุทธรณ์ 

- หนังสือกระทรวง 
การคลัง ที่ กค 
0527.6/ว 50 ลงวันที่ 
26 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง การอุทธรณ์ 
และการพิจารณาอุทธรณ์
ของลูกจ้างประจ า  

- หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2536 

- อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง  
โดยอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ถึงประธาน อ.ก.พ.
กระทรวงการคลัง 

- ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ทราบค าสั่ง 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

                   
หมวด ๕ 

การรักษาจรรยาข้าราชการ 
                   

  
 มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้
โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน
ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ3 
 ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 มาตรา ๗๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็น 
ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการ
ผู้นั้นได้รับการพัฒนา 
 

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

                   
 

 มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่ 
บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ด้วย 

 มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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 มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒ )  ต้ อ งปฏิบัติ หน้ าที่ ร าชการ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ  ระ เบี ยบ 

ของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ ราชการ โดยชอบ 

ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น  
จะท าให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็น 
เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ

ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ 

แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ 

ในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาท  
ทางการเมืองของข้าราชการด้วย 

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตนมิให้เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระท าการอื่นใดตามทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ 
ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ราชการของตน 
หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้

เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด 

ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่ เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่  หรือข่มเหงกัน 

ในการปฏิบัติราชการ 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๐๒ 

 

(๘) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนด 
ในกฎ ก.พ. 

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา 
๘๒ หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

 มาตรา ๘๕ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเ พ่ือให้ เกิด 
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน 
โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการ

อย่างร้ายแรง 
(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก 

โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ 
หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ 
วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 

 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
ปูองกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่ 
มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๐๓ 

 

 มาตรา ๘๙ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ 
ให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในค าสั่งลงโทษ  
ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 
  

หมวด ๗ 
การด าเนินการทางวินัย 

                   
 
 มาตรา ๙0 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
 ผู้บั งคับบัญชาหรือผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ ใดละเลย 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
 อ านาจหน้าที่ของผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนดก็ได้ 

  มาตรา ๙๑ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบด าเนินการหรือ 
สั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  
ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 
 ในกรณีที่ เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระท าผิดวินัย  
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี 

  มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ  
ตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ ่ง ถ้าผู ้บ ังคับบัญชาซึ ่งมีอ านาจสั ่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง 

 มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟัง 
ค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
 ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด 
ตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด าเนินการต่อไป  
ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี 
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 มาตรา ๙๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต าแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวง
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบส วน เว้นแต่ เป็นกรณี 
ที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
ร่วมกันให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่ 
เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(๔) ส าหรับกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. จะด าเนินการทางวินัย 
โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 

 มาตรา ๙๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณี 
ให้เหมาะสมกับความผิด 
 ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับ 
การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 
 ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บน 
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอ านาจ 
สั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบ  
การพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ 
วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ 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 ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
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 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อ านาจตามมาตรา ๙๓ 
 วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ านาจด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได้ 
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 

  มาตรา ๙๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค า 
ในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  
อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ 
เป็นกรณีพิเศษได ้
 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดอยู่ ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระท าผิดวินัย  
กับข้าราชการอ่ืน ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุ 
แห่งการกระท าผิด ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควร  
แก่กรณีได ้
 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และ 
การให้ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่  จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ส านักงาน ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะด าเนินการย้าย โอน หรือด าเนินการ
อ่ืนใดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติ  
ตามข้ันตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

  มาตรา ๙๙ ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญาและให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญาเพียงเท่าที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้
ด้วยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง
หรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้ แจงหรือให้ถ้อยค า หรื อ 
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

  มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท าหรือ 
ละเว้นกระท าการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือ  
ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหา
โดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิด อาญาอันมิใช่ 
เป็นความผิดที ่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี ่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง ผู้นั้น 
จะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวน
หรือพิจารณา และด าเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 
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๑๐๖ 

 

แต่ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้ นกระท าผิดวินัย  
อย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

  มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจ 
สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ 
 ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึง  
กับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มี อ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน  
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด   ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
 เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 
 ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่ง  
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 
 เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  
 การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการ 
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการ 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจาก  
การด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้ วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการ 
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จสิ้น 
 ให้น าความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา
ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการและ  
การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๑๐๒ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่าด้วยวินัย
ข้าราชการโดยเฉพาะ ในกรณี เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ จะลงโทษ  
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๑๐๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่ งยุติ เรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง  
ซึ่งผู้ถูกด าเนินการทางวินัยสังกัดอยู่ เพ่ือพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการ  
ต่างกระทรวงกัน หรือกรณีด าเนินการทางวินัยตามมติ 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 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. 
มีมต ิ
 ในกรณีตามวรรคสองและในการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอ านาจสอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๙๕ 

  มาตรา ๑๐๔ ในการด าเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรือ 
มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าวเห็นว่าการด าเนินการ
ของผู้บังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม  
ให้รายงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป และเมื่อ ก .พ. มีมติ เป็นประการใด  
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของ
ผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค. เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

  มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีค าสั่งใหม่ และ 
ในค าสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว    
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

  มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัย
อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้  
โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิม  
ก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้นั้นพิจารณาด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ ในการสั่งลงโทษทางวินัย  
ให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมานั้น แล้วแต่กรณี 
  

หมวด ๘ 
การออกจากราชการ 

                   
  
 มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
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(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผล 
ตามมาตรา ๑๐๙ 

(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือ
มาตรา ๑๑๑ หรือ 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

 วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๑๐๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ
และทางราชการมีความจ าเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัว ในต าแหน่งตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง) จะให้รับราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๑๐๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ 
ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก 
 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน และ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาตให้ลาออก 
ตามวันที่ขอลาออกก็ได ้
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ 
แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น  
ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยับยั้งให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผล  
เมื่อครบก าหนดเวลาตามทีไ่ด้ยับยั้งไว้ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม 
ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 
 ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่ง  
ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ต าแหน่งทางการเมือง หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนด หรือเพ่ือสมัคร 
รับเลือกตั้ ง เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออก  
ต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้ง 
การลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 

 มาตรา ๑๑๐ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ของตนได้โดยสม่ าเสมอ 

(๒) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดสมัครไปปฏิบัติ งานใด ๆ ตาม 
ความประสงค์ของทางราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. 
(๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗) 
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(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการพลเรือน
สามัญปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงอยู่ ส าหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขที่กระทรวงการคลังก าหนดด้วย 

(๕ )  เมื่ อ ข้ า ร าชการพล เ รื อนสามัญผู้ ใ ด ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ร าชการ 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

(๖) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๗) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา ๙๗  
วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๘) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล  
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 การสั ่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ ่งให้เป็นไปตามที ่ก าหนดในกฎ ก.พ.   ทั ้งนี้  
ให้น ามาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) 
กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม 
 เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
ออกจากราชการตามมาตรานี้แล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี และให้น า  
มาตรา ๑๐๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๑๑ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
 ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง  
ให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม 
มาตรา ๕๗ มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนนั้นได้ 

 มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อ านาจตาม
มาตรา ๑๑๐ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไป 
มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได ้

 มาตรา ๑๑๓  การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งที่ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง 
นับแต่วันออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
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กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                   

  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๕) มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ 
มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้ 
  
 ข้อ  ๑   กฎ  ก .พ .  นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้นก าหนดหกสิ บ วั นนั บแต่ วั นประกาศ ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
  

หมวด ๑ 
การด าเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย 

                   
  
 ข้อ ๒ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตามล าดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ทราบโดยเร็ว โดยท าเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) 
(๒) ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย 
(๔) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าท่ีมี 

  ข้อ ๓ การกล่าวหาที่จะด าเนินการตามกฎ ก.พ. นี้  ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือ 
ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา 
(๒) ระบุชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่า 

เป็นการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท าที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจ

ได้ หรือแสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจา ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มี
การท าบันทึกค ากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
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 ข้อ ๔ กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยที่จะด าเนินการ 
ตามกฎ ก.พ. นี้ อาจมีลักษณะดังนี้ 

(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา แต่ระบุชื่อ
หรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดและข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือ 

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 
  

หมวด ๒ 
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น 

                   
 

 ข้อ ๕ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๒ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย 
ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว 

(๑) พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
(๒) ด าเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน และพิจารณาว่ากรณีมีมูล 

ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
อาจสืบสวนเองหรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องด าเนินการสืบสวนแล้วรายงาน
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย 
หรือเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระท าผิดวินัยให้ด าเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป 

 ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการต่อไปตามหมวด ๓ 
ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
ให้ด าเนินการต่อไปตามหมวด ๔ แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง 

 ข้อ ๗ กรณีที่ถือว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยและ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ยุติเรื่องได้ อาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ทราบว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะท าให้เข้าใจ
ได้ว่ามีการกระท าผิดวินัย หรือไม่เพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

(๓) พฤติการณ์แห่งการกระท านั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย 
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หมวด ๓ 
การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

                   
  
 ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ  
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้ โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่ถ้าได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ต้องด าเนินการตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ จนแล้วเสร็จ 

 ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการทางวินัย 
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ขยายเวลา 
ได้ตามความจ าเป็น โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย 

 ข้อ ๑๐ ในการด าเนินการตามข้อ ๙ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา  
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

 ข้อ ๑๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ แล้ว 
ให้พิจารณาสั่งหรือด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง
ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง โดยท าเป็นค าสั่งตามข้อ ๖๖ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๙๖ และ 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖๗ โดยท าเป็นค าสั่งตามข้อ ๖๙ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ 
จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ ก็ได้ โดยท าเป็นค าสั่งงดโทษ
ตามข้อ ๗๑ 

(๔) ในกรณีที่ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการ 
ตามหมวด ๔ ต่อไป 

 ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดค้านกรรมการสอบสวน ให้น าข้อ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสี่ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน 
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ 
และท่ีก าหนดในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ 
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๑๑๓ 

 

 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๒ ต้องด าเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
รับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวน  
พร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอ
ขยายเวลาตามความจ าเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ตามที่เห็นสมควร 
โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการด าเนินการแล้วพิจารณาสั่งหรือ
ด าเนินการตามข้อ ๑๑ ต่อไปก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่
คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 

 ข้อ ๑๔ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและส านวนการ
สอบสวนตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้พิจารณาสั่งหรือด าเนินการตามข้อ ๑๑ หรือสั่งหรือด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ก าหนด
ประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าการด าเนินการใดไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว 
  

หมวด ๔ 
การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

                   
  

 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ  
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือด าเนินการสอบสวนต่อไป 
 ในกรณีที่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการด าเนินการตามข้อ ๑๑ (๔) ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นใหม่เพ่ือด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้ ส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน
ตามข้อ ๑๓ จะน ามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน 

 ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งต่างกัน
หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ส าหรับกรณีอ่ืนตามมาตรา ๙๔ (๔) 
ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
ร่วมกันถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของข้าราชการดังกล่าวต่างกัน ให้อธิบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุที่มีต าแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในส านักงานรัฐมนตรี หรือส่วนราชการ 
ที่ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี  
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและ 
ไม่สังกัดกระทรวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการที่มีหัวหน้า  
ส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัยร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๔) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเดียวกัน 
แต่อยู่ต่างกรมหรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ถ้าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนด ารงต าแหน่ง
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ข้อ ๑๗ ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนของแต่ละส่วนราชการท าความตกลงกันเพ่ือก าหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการสอบสวน แล้วให้แต่ละ
ส่วนราชการมีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นคณะกรรมการสอบสวน 

 ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่ง  
เป็นเลขานุการในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากข้าราชการ  
ฝุายพลเรือนซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองก็ได้ 
 ในขณะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งตามที่ 
ก.พ. ก าหนด 
 กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญา 
ทางกฎหมายหรือผู้ ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์  
ด้านการด าเนินการทางวินัย 
 เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากข้าราชการฝุายพลเรือน  
ซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองหรือแต่งตั้งจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจ าด้วยก็ได้ และให้น าข้อ ๒๐  
ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๓๓ มาใช้บังคับกับผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑9 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  
เรื่องที่กล่าวหาชื่อของประธานกรรมการ และกรรมการ  ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ในกรณีที่มี
การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 
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๑๑๕ 

 

 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ให้ด าเนินการโดยท าเป็นค าสั่ง 
ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป 
 การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวน 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

 ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งโดยเร็ว และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและ
วันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ให้แจ้งต าแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
(ถ้ามี) รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน และให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ไว้หนึ่งฉบับด้วยในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง ถ้าได้ท าบันทึกลงวันที่และสถานที่  
ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงก่อน แต่ถ้าไม่อาจแจ้ง 
ให้ทราบโดยตรงได้หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้  
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง 
เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ 

(๒) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาให้ประธานกรรมการโดยเร็ว แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
ที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการ
ทราบเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธาน
กรรมการเพื่อเก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

 ข้อ ๒๒ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้ 

(๑) เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ ๓ 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓ 
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓ คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ 

หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของ 

ผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๗) เป็นผู้ที่มีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือ

เสียความเป็นธรรม 

 ข้อ ๒๓ การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่ 
วันที่ทราบว่ามีกรณีตามข้อ ๒๒ โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่ง 
การคัดค้านตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๒ 
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๑๑๖ 

 

 ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนาหนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพ่ือทราบและเก็บรวบรวมไว้ในส านวน  
การสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวั นที่ที่ได้รับแจ้งไว้ 
เป็นหลักฐาน ในการนี้ ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้นแต่ถ้า  
เห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งไม่รับค าคัดค้านนั้น
และแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

 ข้อ ๒๔ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่ง
การอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ในการเป็น
กรรมการสอบสวนในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้ แต่ถ้า
กรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจ านวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน 
และให้น าข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้ ให้สั่งยกค าคัดค้าน และมีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้คัดค้าน ผู้ถูกคัดค้าน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว ค าสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน ถ้าไม่ได้สั่งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้ น 
พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว และให้ด าเนินการตาม (๑) ต่อไป 

 ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ ๒๒ ให้ผู้นั้นแจ้งให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามข้อ ๒๔ 
โดยอนุโลมต่อไป 

 ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรม
ตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของ 
ผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา และจัดท าบันทึกประจ าวันที่
มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 
 ในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอ่ืนอยู่หรือร่วมด้วย เว้นแต่เป็นการสอบปากค า
ตามข้อ ๓๒ หรือเป็นกรณีท่ีกฎ ก.พ. นี้ ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ ๒๗ ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ ๒๑ (๒) และ (๓) ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในก าหนด 
ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ 
 ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนด
ประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

 ข้อ ๒๘ เมื่อได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๗ แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
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๑๑๗ 

 

(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
(๔) พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
(๕) ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ 
แก่การสอบสวนโดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น 
 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้ น 
ไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย 

 ข้อ ๓๐ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหนึ่งคน และ 
ในการสอบปากค าพยาน ต้องแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 
 การสอบปากค าตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะท าการสอบปากค าได้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมดมีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนท าการสอบปากค าก็ได้ 

 ข้อ ๓๑ การสอบปากค าตามข้อ ๓๐ ต้องมีการบันทึกถ้อยค าของผู้ให้ถ้อยค าตามแบบ 
ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค า  
ผู้บันทึกถ้อยค า และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค านั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บันทึกถ้อยค าใดมีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วม  
ในการสอบปากค าหนึ่งคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในบันทึกถ้อยค าทุกหน้า 
 ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ใน 
บันทึกถ้อยค าแล้ว ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความที่บันทึกไว้ ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพ่ิมเติม
ข้อความใหม่ด้วยวิธีตกเติม แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าหนึ่งคน  
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นทุกแห่ง 
 ในกรณีที่ผู้ ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุที่ ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ ใน 
บันทึกถ้อยค าด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙ แห่ง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ข้อ ๓๒ ในการสอบปากค า ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบปากค า เว้นแต่เป็นบุคคล 
ซึ่งกรรมการสอบสวนที่ท าการสอบปากค าอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน หรือ  
เป็นทนายความหรือท่ีปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจ านวนที่กรรมการสอบสวนที่ท าการสอบปากค าเห็นสมควร
ให้เข้ามาในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา 

 ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา 
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน  
ให้ถ้อยค าอย่างใด 

 ข้อ ๓๔ การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้ เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน  
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 
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 เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับ
มาได้จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือถูกท าลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้ 

 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพ่ือชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดแล้ว แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยค า หรือในกรณี  
ที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าได้ภายในเวลาอันควร คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวน และ  
ในรายงานการสอบสวนด้วย 

 ข้อ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใดหรือการรวบรวม
พยานเอกสารหรือวัตถุใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช่สาระส าคัญ 
จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่  
มีการสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย 

 ข้อ ๓๗ ในกรณีที่จะต้องสอบปากค าพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่
ประธานกรรมการจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นที่เป็นข้าราชการฝุายพลเรือนสอบปากค าพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐาน
แทนก็ได้ โดยก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ กรณีเช่นนี้ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นควรจะมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นด าเนินการตามที่
คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้ 
 ในการสอบปากค าพยานและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หั วหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเลือกข้าราชการฝุายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วม
เป็นคณะท าการสอบสวน และให้คณะท าการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบสวน  
ตามกฎ ก.พ. นี้ 

 ข้อ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒๘ (๑) แล้ว ให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาท าความเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ได้กระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้ง
พยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนให้แจ้ง  
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
 การประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

 ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดหรือต้องรับผิด 
ในคดีเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น
ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะน าเอา  
ค าพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นก็ได้
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แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น เ พ่ือใช้ เป็นสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

 ข้อ ๔๐ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ท าเป็นบันทึก
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งแจ้งให้ทราบสิทธิ
ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือ
จะอ้างพยานหลักฐานเพ่ือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
 บันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้ท าตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยให้ท าเป็นสองฉบับ 
มีข้อความตรงกัน ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย 

 ข้อ ๔๑ เมื่อได้จัดท าบันทึกตามข้อ ๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียก 
ผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและ  
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
 เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน 
แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น แล้วมอบ
บันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 
 ในกรณีที่ ผู้ ถู กกล่ า วหา ไม่ ยอมลงลายมื อชื่ อ ในบันทึ ก เ พ่ือรั บทราบข้ อกล่ า วหา  
ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า  
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และ
ให้มอบบันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ 

 ข้อ ๔๒  เมื่ อ ได้ แจ้ งข้อกล่ า วหาและผู้ ถู กกล่ า วหาได้ รั บทราบตามข้ อ  ๔๑ แล้ ว  
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
ในวันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวน หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ 
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ 
 ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ตั้งแต่วันที่ครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย ์

 ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่ก าหนดในข้อ ๔๑ ให้ส่งบันทึกตามข้อ ๔๐ 
จ านวนหนึ่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ  
ทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ครบก าหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ส่งบันทึกดังกล่าวทางไปรษณีย์ 
 คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือก าหนดวัน เวลา สถานที่  และวิธีการที่จะให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด  
ไปพร้อมกับบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
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๑๒๐ 

 

 ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการ
ที่ก าหนดตามข้อ ๔๒ หรือข้อ ๔๓ โดยได้อ้างเหตุผลหรือความจ าเป็น หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่ามีเหตุจ าเป็น จะก าหนดวัน เวลา สถานที่ หรือวิธีการเสียใหม่เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมก็ได้ 

 ข้อ ๔๕ ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระท าผิด 
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 
 คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งไปในคราวเดียวกันกับที่ได้ด าเนินการ  
ตามข้อ ๔๑ ก็ได้ 

 ข้อ  ๔๖  ในกรณีที่ ผู้ ถู กกล่ าวหารั บสารภาพว่ า ได้ กระท าผิ ดตามข้ อกล่ าวหา ใด  
ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้นไว้ เป็นหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนในข้อกล่าวหานั้นก็ได้ แล้วด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นค าชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะ
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์ 
แห่งความเป็นธรรม 

 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ 
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานที่เพ่ิมเติมนั้นมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพ่ิมเติม
นั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้นมีผลท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนนั้น
เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องเพ่ิมข้อกล่าวหา ให้ก าหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือก าหนดข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมแล้ว 
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ   ทั้งนี้ ให้น าความ 
ในข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ ๔๙ ในการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่ควรกล่าวหาว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยเร็ว 
 เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

(๑) ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย ให้ยุติ 
ไม่ต้องด าเนินการทางวินัยส าหรับเรื่องอ่ืนนั้น 

(๒) ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย ให้ด าเนินการ
ทางวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นด้วยตามกฎ ก.พ. นี้ ในกรณีที่การกระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นเป็นการกระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอ่ืนนั้นก็ได้ 

 ข้อ ๕๐ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการพลเรือนผู้ อ่ืน ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ ต่อไป 
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๑๒๑ 

 

 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน ถ้ าคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพ่ือพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นร่วมกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือท าการสอบสวนผู้นั้น โดยจะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือ 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้  แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีผลท าให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปลี่ยนไป ให้ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี ของข้าราชการพลเรือนผู้นั้นเพื่อด าเนินการต่อไป 
 พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม คณะกรรมการสอบสวนจะใช้
ประกอบการพิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาส  
ผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามกฎ ก.พ. นี้แล้ว 

 ข้อ ๕๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาได้แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 ในการพิจารณาท าความเห็นตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการสอบสวนต้องพิ จารณา 
ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพิจารณามีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย ต้องพิจารณา  
ให้ได้ความด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด และมีเหตุอันควรลดหย่อน
หรือไม่ เพียงใด 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษ
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) 
แล้วแต่กรณี ก็ให้ท าความเห็นเสนอไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 
 การประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นตามข้อนี้ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่า
สามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

 ข้อ ๕๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการตามข้อ ๕๒ แล้ว ให้จัดท ารายงาน 
การสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยให้เสนอ  
ไปพร้อมส านวนการสอบสวน 
 รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวหา พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างข้อกล่าวหา ประเด็นที่ต้อง
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม และลายมือชื่อกรรมการ
สอบสวนทุกคน รวมทั้งให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อก ากับไว้ในรายงานการสอบสวนหน้าอ่ืนด้วยทุกหน้า
ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึก  
เหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้แสดงชื่อและสรุปความเห็น
แย้งของผู้นั้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย ในการนี้ ผู้มีความเห็นแย้งนั้นจะท าบันทึกรายละเอียดความเห็น
แย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้ 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๒๒ 

 

 ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนและจัดท ารายงานการสอบสวนพร้อม
ทั้งส านวนการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ ๒๗ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอ
ขยายเวลาสอบสวนตามความจ าเป็น และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลาได้ครั้งละ  
ไม่เกินหกสิบวัน ในกรณีที่ได้มีการขยายเวลาจนท าให้การสอบสวนด าเนินการเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ ๒๗ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงาน 
อ.ก.พ. กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ทราบ เพ่ือติดตามเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

 ข้อ ๕๕ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและส านวน 
การสอบสวนแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามข้อ ๕๖ แต่ถ้าเห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ก็ให้สั่งหรือด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน 
ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ก าหนด
ประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องท าความเห็น 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าการด าเนินการใดไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว 

 ข้อ ๕๖ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งหรือด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือ
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรงหรือไม่ได้กระท าผิดวินัย ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไปแต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ด าเนินการตาม (๒) 

(๒) ในกรณีที่ คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ าผู้ ถูกกล่ าวหากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือไม่ และไม่ว่าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
หรือไม่ก็ตามให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ตามที่ก าหนดในข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัด
พอที่จะลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ  
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  
ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย หรือกระท าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรง ให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่า วหากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงก็ให้ด าเนินการตาม (๒) 
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๑๒๓ 

 

 ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีการย้าย การโอน หรือการเลื่อนผู้ถูกกล่าวหา อันมีผลท าให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปลี่ยนไป ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น ด าเนินการต่อไป
จนเสร็จ และท ารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับส านวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเดิมที่เป็น 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการเพ่ือส่งไปยังผู้บังคับบัญชาใหม่  
ที่เป็นผู้ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ พิจารณาสั่งหรือด าเนินการ 
ตามข้อ ๕๕ ต่อไป และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งการ  
อย่างใดเพ่ือให้การสอบสวนนั้นด าเนินการต่อไปได้ ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาใหม่  
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใหม่ซึ่งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตาม 
มาตรา ๙๔ ตามวรรคหนึ่ง เห็นสมควรให้ด าเนินการตามข้อ ๕๕ จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม
ด าเนินการหรือในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพ่ือด าเนินการก็ได้  
โดยให้น าข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ มาใช้บังคับ 

 ข้อ ๕๘ การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตาม  
ข้อ ๕๖ (๒) ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่อง
ให้ อ.ก.พ. จังหวัด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา 

(๒) ในกรณีที่อธิบดี ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๖) (๙) หรือ (๑๐) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา 

(๓) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงส าหรับกรณีอ่ืน
นอกจากที่ก าหนดไว้ใน (๒) หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๒) 
(๓) (๕) หรือ (๘) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา  
สังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา 

ในกรณีที่มีการย้าย การโอน หรือการเลื่อนผู้ถูกกล่าวหาอันมีผลให้ อ.ก.พ. จังหวัด 
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด 
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่หลังจากการย้าย การโอน หรือการเลื่อนนั้น  
เป็นผู้พิจารณา 

 ข้อ ๕๙ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๘ แล้ว อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
แล้วแต่กรณี อาจพิจารณามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติว่าเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงกรณีใด ตามมาตราใด และให้ลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญด้วยว่ามีการกระท าอย่างใด 

(๒) ในกรณีที่ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้มีมติว่า 
เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกรณีใด ตามมาตราใด และให้ลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด เพราะเหตุใด 
หรือถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะมีมติงดโทษ โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  ทั้งนี้ จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญด้วยว่ามีการกระท าอย่างใด 
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๑๒๔ 

 

(๓) ในกรณีที่ เห็นว่ายังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษกรณีกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงถ้ามีข้อเท็จจริงอันเป็นกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ให้มีมติ 
ให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญด้วยว่ามีการกระท าอย่างใด มีกรณี  
ที่สมควรให้ออกจากราชการเพราะเหตุใด ตามมาตราใด และถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
แก่ราชการอย่างใด 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัย ให้มีมติให้สั่ง 
ยุติเรื่องหรือถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจลงโทษได้ ให้มีมติให้งดโทษ 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหรือการด าเนินการใดยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนให้มีมติให้สอบสวนเพิ่มเติม แก้ไข หรือด าเนินการให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี 

 ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๘  
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 

 ข้อ ๖๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าการด าเนินการใดไม่ถูกต้องตามกฎ ก.พ. นี้  ให้เฉพาะ 
การด าเนินการนั้นเสียไป และถ้าการด าเนินการนั้นเป็นสาระส าคัญที่ต้องด าเนินการหรือหากไม่ด าเนินการ  
จะท าให้เสียความเป็นธรรม ให้แก้ไขหรือด าเนินการนั้นเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

 ข้อ ๖๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดตายในระหว่างการสอบสวน ให้การด าเนินการทางวินัย  
แก่ผู้นั้นเป็นอันยุติ แต่ให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปเท่าที่สามารถจะกระท าได้ แล้วท าความเห็นเสนอต่อกระทรวง
เจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๖๓ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  
โดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประชุมกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๘ และข้อ ๕๒ 
 

หมวด ๕ 
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

                   
  
 ข้อ ๖๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพ 
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ ถือเป็น
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะพิจารณาด าเนินการ 
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 

 ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็น
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตาม 
มาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๒๕ 

 

(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  
โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ด าเนินการ
หรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

(๒) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อ 
ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 
  

หมวด ๖ 
การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ 

                   
  
 ข้อ ๖๖ การสั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๗ 
วรรคสอง ให้ท าเป็นค าสั่ง ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่ถูกกล่าวหาและผลการพิจารณา   ทั้งนี้ 
ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด และให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้สั่ง และวันเดือนปีที่ออกค าสั่งไว้ด้วย 

 ข้อ ๖๗ โทษส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม
มาตรา ๙๖ ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้น

ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้น

ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ 
การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจ านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษ  

ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษท้ิง 

 ข้อ ๖๘ โทษส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม 
มาตรา ๙๗ ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลดออก 
(๒) ไล่ออก 

 ข้อ ๖๙ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก ให้ท าเป็น
ค าสั่งระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา 
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ไว้ในค าสั่งนั้นด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด และให้ลงลายมือชื่อ
และต าแหน่งของผู้สั่ง และวันเดือนปีที่ออกค าสั่งไว้ด้วย 

  



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๒๖ 

 

 ข้อ ๗๐ การสั่งลงโทษ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีค าสั่ง 
(๓) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้สั่งให้มีผลตามระเบียบที่ ก.พ.  ก าหนด 

ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง 

 ข้อ ๗๑ การสั่งงดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ ท าเป็นค าสั่ง และให้ระบุไว้ในค าสั่งด้วยว่าให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าว
ตักเตือน  ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 ข้อ ๗๒ การสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง ส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามมาตรา ๑๐๐  
วรรคหนึ่ง และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา  
ซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ ทั้งนี้ ตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 ข้อ ๗๓ เมื่อได้มีค าสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษ
หรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทรา บไว้ 
เป็นหลักฐานและให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือ  
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง เมื่อได้ท าบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อ  
ผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 
 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ให้ส่งส าเนาค าสั่ง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง 
เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ 
  

หมวด ๗ 
การมีค าสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 

                   
  
 ข้อ ๗๔ ในกรณีที่มีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ  
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีค าสั่งใหม่ โดยให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น 
 ค าสั่งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยอย่างน้อย 
ให้มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ้างถึงค าสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 
(๒) อ้างถึงมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือ

ขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน ที่ให้เพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี โดยแสดงสาระส าคัญ  
โดยสรุปไว้ด้วย 

(๓) สั่งให้ยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิมตาม (๑) และมีค าสั่งใหม่ให้เป็นไปตาม (๒) 
(๔) ระบุวิธีการด าเนินการเก่ียวกับโทษท่ีได้รับไปแล้ว 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๒๗ 

 

 ข้อ ๗๕ ในกรณีที่ค าสั่งเดิมเป็นค าสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเป็น 
ปลดออกหรือเพ่ิมโทษเป็นไล่ออก จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนดตาม
มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง 

 ข้อ ๗๖ ในกรณีที่ค าสั่งเดิมเป็นค าสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเพ่ือจะสั่ง
ลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ ในค าสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารั บราชการ
และสั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี 
 การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งตามเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี คุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
 ในกรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีค าสั่งใหม่นั้นผู้นั้นพ้น
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตาย หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอ่ืนให้สั่ง
งดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 
 ในค าสั่งใหม่ให้ระบุด้วยว่าเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้น  
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 ข้อ ๗๗ ในกรณีที่ค าสั่งลงโทษเดิมเป็นค าสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้ามีการ
เพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ในค าสั่งใหม่ให้ระบุการด าเนินการเก่ียวกับโทษท่ีได้รับไปแล้วดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณียกโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน และให้ผู้นั้น
กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงิน 
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๒) ถ้าเป็นกรณีงดโทษ ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด 
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๓) ถ้าเป็นกรณีที่มีผลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมโทษหรือ 
ลดโทษก็ตามให้ด าเนินการดังนี้ 

(ก) ถ้าเป็นการเพ่ิมโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้คิดค านวณ
จ านวนเงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงิน 
ที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

(ข) ถ้าเป็นการเพ่ิมโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเป็นปลดออกหรือ
ไล่ออกให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

(ค) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์ ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น ในกรณี
ที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(ง) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน ให้คิดค านวณจ านวนเงินที่จะตัด
ตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

(จ) ถ้าเป็นการเพ่ิมหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  
ให้คิดค านวณจ านวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม  
ในกรณีที่จ านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามค าสั่งลงโทษใหม่ ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามค า สั่ง
ลงโทษเดิมให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น 

 
  



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๒๘ 

 

หมวด ๘ 
การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

                   
  
 ข้อ ๗๘ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะสั่งให้ผู้นั้น
พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม 
มาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู้นั้นถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์  
อันไม่น่าไว้วางใจโดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อ 
การสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจ าคุก
โดยค าพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๕) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท า
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า  
เป็นผู้กระท าความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท า
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ข้อ ๗๙ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการ
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถู กสั่งพักราชการ 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจาก  
การด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการ  
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

 ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายส านวน หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิด  
ในคดีอาญาหลายคดีถ้าจะสั่งพักราชการในส านวนหรือคดีใดที่เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ ให้สั่งพักราชการ 
ในส านวนหรือคดีอ่ืนทุกส านวนหรือทุกคดีท่ีเข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ ด้วย 
 ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในส านวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักนั้น  
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในส านวนอ่ืน หรือถูกฟูอง
คดีอาญาหรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอ่ืนเพ่ิมขึ้น ก็ให้สั่งพักราชการในส านวนหรือคดีอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นและ  
เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ นั้นด้วย 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๒๙ 

 

 ข้อ ๘๑ การสั่งพักราชการ ให้สั่งพักตั้งแต่วันออกค าสั่ง เว้นแต่ 

(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับ 
ในคดีอาญาหรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม 
ขังหรือต้องจ าคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบ
หรือไม่ถูกต้องให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะ  
ที่ออกค าสั่งเดิม 

 ข้อ ๘๒ ค าสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพักราชการ ตลอดจนกรณี 
และเหตุที่สั่งพักราชการ และวันที่ค าสั่งมีผลใช้บังคับ 
 เมื่อได้มีค าสั่งให้ผู้ใดพักราชการ ให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ และให้น าข้อ ๗๓ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 ข้อ ๘๓ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๗๘ และ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือ 
การด าเนินคดีนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 
 ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้แล้ว จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น
ออกจากราชการไว้ก่อนแทนการสั่งพักราชการก็ได้ 

  ข้อ ๘๔ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันออกค าสั่ง แต่ถ้าเป็นกรณี  
ที่ได้สั่งให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันสั่งพักราชการเป็นต้นไป หรือในกรณี
ที่มีเหตุตามข้อ ๘๑ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘๑ นั้น 
 ให้น าข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 

 ข้อ ๘๕ การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกจากราชการไว้ก่อน ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน 

 ข้อ ๘๖ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า 
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว  
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

ราชการตามข้อ ๙๑ แล้วด าเนินการตามมาตรา ๙๖ แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งงดโทษตาม
มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแสดงกรณีกระท าผิดวินัยนั้นไว้
ในค าสั่งด้วย 

(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้ว 
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๓๐ 

 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามข้อ ๙๑ และสั่งยุติเรื่อง แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้ว 
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระท าผิดวินัยแต่มีกรณีอ่ืน
ที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย ถ้าจะด าเนินการตามมาตรา ๙๖ ให้รอฟัง 
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่อง ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการและแสดงเหตุที่ไม่สั่ง
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

 ข้อ ๘๗ เมื่อได้สั่ ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณี 
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาแล้วให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง 

ให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ แล้วด าเนินการตามมาตรา ๙๖ 
แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับ 
เข้ารับราชการและแสดงกรณีกระท าผิดวินัยนั้นไว้ในค าสั่งด้วย 

(ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ 
และสั่งยุติเรื่องแต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และ
แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

(ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระท าผิดวินัย แต่มีกรณีอ่ืน
ที่ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย ถ้าจะด าเนินการตามมาตรา ๙๖ ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่อง  
ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 
ไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

(๕) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการ
ในกรณีอ่ืนด้วยให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในค าสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อา จกลับเข้า 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืน ส่วนการด าเนินการตามมาตรา ๙๖ 
ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๓๑ 

 

(๖) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืน
ด้วยให้สั่งยุติเรื่อง และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในค าสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้า  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืนนั้น 

 ข้อ ๘๘ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกฟูองคดีอาญาหรือ
ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แต่ศาลรอ 
การก าหนดโทษหรือให้รอการลงโทษ หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๙๑ และด าเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในค าพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระท าผิดอาญา หรือมิได้มี
การฟูองคดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๙๑ 
และถ้าการกระท าดังกล่าวมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักราชการตาม (๓) หรือ (๔) ได้พ้นจากราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน หรือได้ออก  
จากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ต้องสั่ง
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ด้วย 

 ข้อ ๘๙ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟูอง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แต่ศาลรอ 
การก าหนดโทษหรือให้รอการลงโทษ หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับ 
เข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ และด าเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในค าพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระท าผิดอาญา หรือมิได้มี
การฟูองคดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ และ 
ถ้าการกระท าดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม (๓) หรือ (๔) มีกรณีอ่ืนที่ถูก 
สั่งพักราชการด้วยให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในค าสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้า 
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๑๓๒ 

 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืน แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน หรือ
ได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการแต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ด้วย 

 ข้อ ๙๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีที่ถูกด าเนินการทางวินัย หรือถูกฟูอง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาที่ ไม่ เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ และมีกรณี อ่ืนที่ผู้นั้น 
ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดี  
ถึงท่ีสุดในเรื่องที่มิได้มีค าสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับ
โทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษจ าคุกส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ด าเนินการตามมาตรา ๙๗ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้รอการด าเนินการตาม 
มาตรา ๙๖ ไว้ก่อนจนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในกรณีอ่ืนนั้น 
จึงด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 

(๓) ในกรณีที่สมควรให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) (๗) หรือ (๘) ให้
ด าเนินการให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัยในเรื่องนั้น ให้สั่งยุติเรื่อง 

 ข้อ ๙๑ ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ 
ต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนผู้ใดกลับเข้ารับราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่ง
อ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด  ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
 ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงหรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ด าเนินการน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 ข้อ ๙๒ ค าสั่งพักราชการ ค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการหรือค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระส าคัญตามแบบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 

หมวด ๙ 
การนับระยะเวลา 
                   

  
 ข้อ ๙๓ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้าก าหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน มิให้
นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจตามกฎ ก.พ. นี้
จะได้เริ่มการในวันนั้น 
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๑๓๓ 

 

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจตามกฎ ก.พ. นี้ ต้องกระท าการ  
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้าย  
เป็นวันหยุดราชการ 
 ในกรณีที่บุคคลอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสองต้องท าการอย่างหนึ่ งอย่างใด 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุด ในวันท างาน 
ที่ถัดจากวันหยุดนั้น 
  

หมวด ๑๐ 
บทเบ็ดเตล็ด 

                   
  
 ข้อ ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจน าหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎ ก.พ. นี้มาใช้บังคับได้ การด าเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรด าเนินการประการใด  
ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
  

บทเฉพาะกาล 
                   

 
  
 ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ ได้มีการสั่งให้สอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมายกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ และการสอบสวนนั้นยังไม่  
แล้วเสร็จให้ด าเนินการสอบสวนผู้นั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาและด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ 

 ข้อ ๙๖ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วในวันก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยังมิได้มีการ
พิจารณาและด าเนินการต่อไปหรือการพิจารณาด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้การสอบสวนนั้นเป็นอันใช้ได้  
ส่วนการพิจารณาและด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ 

 ข้อ ๙๗ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนและพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยังมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม  
ผลการพิจารณาดังกล่าว ให้การสอบสวนและพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการ
ตามกฎ ก.พ. นี้ 
 ในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้กระท า
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้สั่งลงโทษ ให้สั่งลงโทษตามข้อ ๖๗ (๒)  
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
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๑๓๔ 

 

 ข้อ ๙๘ ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ และการสอบสวนหรือ  
การพิจารณานั้นยังไม่เสร็จ ให้การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมีผลต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้ 
จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอ่ืนตามกฎ ก.พ. นี้ 

  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๔ (๔) มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ วรรคสี่ มาตรา ๙๗ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ วรรคแปด 
และมาตรา ๑๐๕ บัญญัติให้การด าเนินการทางวินัยเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  จึงจ าเป็นต้องออก กฎ 
ก.พ. นี้ 
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๑๓๕ 

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ค าปรารภ 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ก าหนดให้
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงาน เพ่ือให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง แห่งการกระท าการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

 ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาโดยถี่ถ้วน 
แล้วเห็นว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในส่วนที่ตน
รับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ดังนั้น การใช้อ านาจเพ่ือให้หน้าที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง ข้าราชการพลเรือน
ทั้งปวงจึงต้องมีคุณธรรม ซึ่งเป็นการอันพึงท า เพราะน าประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมและตนเอง และศีลธรรม 
ซึ่งเป็นการอันพึงเว้น เพราะเป็นโทษแก่ส่วนรวมและตนเอง ประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อันเป็นความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ  

 อนึ่ง มาตรา ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ เสนอแนะหรือให้ค าแนะน า 
ในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ด าเนินการบังคับ 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 

  ดังนั้น บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก 
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค านิยมหลัก ของมาตรฐานจริยธรรม
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้  

 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
 (๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๗๙  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบค านิยมหลักส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
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ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ค าแนะน าให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ ก.พ. 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือให้ข้าราชการ ทั้งหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่
ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

                   
 
 ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันครบเก้าสิบวัน นับแต่ 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้  

 “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฉบับนี้  
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ในสังกัดราชการพลเรือน  
 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีที่เป็นข้าราชการ
ส่วนภูมิภาค  
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ  
 “ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การปูองกัน และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  
และประโยชน์ ส่วนรวม  
 

หมวด ๒ 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

                   
 

 ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม                      
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง 
ประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีข้อส งสัยหรือมีผู้ ทักท้วงว่าการกระท า ใดของข้าราชการอาจขัด 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการ 
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และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า  
การกระท านั้นขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได ้ 

 (๒) เมื่อรู้ หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงาน 
การฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝุาฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้น
ขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม  

 (๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆ 
อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ เสียหาย ความในข้อนี้ ให้ ใช้บังคับ 
กับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์ อ่ืน 
ในท านองเดียวกันด้วย  

 (๔) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตาม (๒) 
ของข้อนี้ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้าน 
การกระท าดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๔ ข้าราชการที่ดีต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และ 
เต็มก าลัง ความสามารถทีม่ีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย  

 (๒) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ของตน หรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ  

 (๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความรู้  ความสามารถ 
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลยานหลักฐานและความเหมาะสม 
ของแต่ละกรณี  

 (๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และ 
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน  

 (๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  
โดยให้ข้อมูลทีเ่ป็นจริงและครบถ้วน เมื่อไดร้ับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

 (๖) ไมส่ั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง  
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  
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 ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกว่าโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยวางตน ดังนี้  

 (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ 
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  

 (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพือ่ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ไดร้ับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว 
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคบับญัชาหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

 (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ เป็นหลัก 
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ 
ส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และ 
ไมกระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้อง ดังนี้  

 (๑) ไม่ เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับ 
ซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไมว่าจะเกี่ยวข้องหรือ 
ไมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี
หรือใหแ้ก่บุคคลทั่วไป  

 (๒) ไม่ใช้ต าแหนง หรือกระท าการทีเ่ป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ  
 (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา  

ซึ่งตนเอง หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้  

 ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย 
กฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 
จริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปไดต่้อเมื่อไดข้้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว  



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๓๙ 

 

 (๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ไมช่อบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  

 (๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ ข้อยุ ติ 
ทางกฎหมายต่อไป  

 (๔)  ไม่ เ ลี่ ย งกฎหมาย  ใช้ หรื อแนะน า ให้ ใ ช้ ช่ อ ง ว่ า ง ของกฎหมายที่ อ ยู่ 
ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว  

 (๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชนอ่ืนใด
แทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สิน 
ของตน  

 (๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน  
หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว  

 (๗) เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอ่ืนว่า
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่อยู่ ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควร 
แก่ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นตอ้งด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าว
โดยเร็ว  

 ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมืองให้บริการ 
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเ่ลือกปฏิบัติโดยไมเ่ป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่า
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย  

 (๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ 
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล 
โดยไมม่ีอ านาจตามกฎหมาย  

 (๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ  
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา 
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ 
ที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

 (๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ 
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการ  
ตามหลักวิชา  
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 (๕) ไม่เอ้ือประโยชนเป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้องพรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  

 (๖) ไมล่อกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา  

 ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินการเพ่ือการในหน้าที่
และให้ข้อมูลข่าวสารแกประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจริง โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น  

 (๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อ 
สิทธิและ เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย 
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการนับแต่กระท าการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ  

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
โดยเครง่ครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุด 
จนเต็มก าลังความสามารถ  

 (๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน ที่ทางราชการจัดให้ ด้วย 
ความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

 (๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐาน วิชาชีพโดยเคร่งครัด  

 ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไมมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้  
ในประเทศไทย  

 (๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  
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 ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
ราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  

 (๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่อง 
ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  

 (๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ 
ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  

 (๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน 
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง 
ไมเ่ลือกที่รักมักท่ีชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม  

 (๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ 
หรือราชการโดยรวม  
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

                   
 

สวนที่ ๑ 
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม 

                   
 

 ข้อ ๑๓ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและ
จริงจัง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 (๑ )  ว า ง ร ะ เบี ยบ เ พ่ื อก า หนดการทั้ ง ห ลาย อัน จ า เป็ น แก่ ก า ร ใช้ บั ง คั บ 
ประมวลจริยธรรม  

 (๒) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมการจริยธรรม
และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  

 (๓) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไมเป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

 (๔) เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้ เป็นที่ รับทราบอย่างกว้างขวางทั้ งใน 
หมู่ข้าราชการ และประชาชน   

(๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และ
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างจริงจัง  
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๑๔๒ 

 

 (๖) ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณี 
มีการฝุาฝืนจริยธรรมและยังไม่มีการด าเนินการใด ก.พ.อาจมีมติให้หัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้ฝุาฝืน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมได ้ 

 (๗) ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติตามค่านิยมหลักส าหรับ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง  
มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

 (๘) ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และข้าราชการทั้งปวง และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดิน 
แล้วเผยแพรให้ประชาชนทราบ  

 (๙) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากประมวลจริยธรรมนี้  
 (๑๐)  ประมวลการตี ความและวินิ จฉั ยปัญหา อัน เกิ ดจากการ ใช้ บั งคับ 

ประมวลจริยธรรมนี้ทุกปี และเผยแพร่ให้ข้าราชการทราบเพื่อยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  
 (๑๑) ทบทวนว่าสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้หรือไมทุ่กสี่ปี  
(๑๒) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่จะตกลงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ข้อ ๑๔ ให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจ าส่วนราชการขึ้น เพ่ือควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมการจริยธรรม
ประกอบด้วย   

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเสนอจ่กผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้มีความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.  

 (๒) กรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการเลือกกันเอง 
ให้เหลือสองคน  

 (๓) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ไดรับคัดเลือกจากข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการนั้น ตามวิธีการด าเนินการทีแ่ต่ละส่วนราชการเห็นสมควร  

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้า 
ส่วนราชการกร่วมกันเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการจริยธรรมต้องไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัย และเป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการนั้น  

 ข้อ ๑๕ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในส่วนราชการ  

 (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  
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๑๔๓ 

 

 (๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

 (๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ 
มีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไมม่ีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 (๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครอง
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  

 (๖) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

 (๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการ 
ต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพ่ือเสนอหัวหน้า 
ส่วนราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน  

 (๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอ่ืนที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.  
 (๙) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย การประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  

 ข้อ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารส่วนราชการตั้งแต่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทอ านวยการ หรือด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ท าหน้าที่ เป็นผู้ บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสริมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานและความรู้
ความสามารถ และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ  

 (๒) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  
มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ 
ตั้งแต่ประเภทอ านวยการขึ้นไปถูกข้าราชการผู้ใดกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ 
ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงจริงหรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการด าเนินการใดทีเ่ป็น ผลร้ายหรือกระทบต่อ 
สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้กล่าวหานั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการแล้ว  

 (๓) ส่งเสริมและเผยแพรก่ารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  
 (๔) ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการในส่วนราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

อย่างเคร่งครัด  
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๑๔๔ 

 

 (๕) ปฏิบัติตามมติหรือค าวินิจฉัย ก.พ. หรือคณะกรรมการจริยธรรม ค าแนะน าของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมมีค าวินิจฉัยใด และหัวหน้าส่วนราชการไม่เห็นพ้องด้วย
กับค าวินิจฉัยนั้น ให้เสนอความเห็นของตนและค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมไปให้ ก.พ. วินิจฉัยได
เว้นแต่กรณีนั้นมีค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไวแล้ว  

 (๖) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง ประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นตามที่เห็นสมควรเสนอตอ ก.พ.  

 (๗) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผ่นดิน หรือ ก.พ. 
มอบหมาย  

 ข้อ ๑๗  ให้จัดตั้ งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมขึ้น ในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความเป็นอิสระโดยมีข้าราชการ  
ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ด าเนินการเผยแพร ่ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดสิ่งการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  

 (๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝุาฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณา ทั้ งนี้  โดยอาจมีผู้ ร้องขอหรืออาจด า เนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือ 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได ้ 

 (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ให้น าความในข้อ ๑๖ (๒) มาใช้กับ 
ข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลม โดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ  

 (๔) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ  
 (๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่หัวหน้า 

สวนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 
  

สวนที่ ๒ 
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

                   
 

 ข้อ ๑๘ การฝุาฝืนจริยธรรมตามความในหมวด ๒ ของประมวลจริยธรรมนี้เปนความผิดวินัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี  
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 ข้อ ๑๙ เมื่อมีกรณีการฝุาฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัยว่ากล่าวตักเตือน 
ท าทัณฑบ์นเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร  

 ข้อ ๒๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. ส่ งเสริมจริยธรรม 
ข้าราชการ โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้  

 (๑) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของผู้นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ  

 (๒) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบ 
ประมวลจริยธรรม จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้ง 
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ  

 (๓) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
 (๔) คุม้ครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ  
 (๕) ยกย่องขา้ราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด  
 (๖) ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
 (๗) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และด าเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนคา่นิยมนั้น  
 (๘) เผยแพรให้ประชาชน ผู้ เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงของ

ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่ท าการ 
อันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝุาฝืนจริยธรรม  

 (๙) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

 ข้อ ๒๑ เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในเรื่องใด ข้าราชการอาจเสนอ 
เรื่องที่เป็นปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัดน าเสนอเพ่ือขอ 
ค าวินิจฉัยหรืออนุญาตแล้วแต่กรณี จากคณะกรรมการจริยธรรมได ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ หรือ 
มีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแต่กรณี 
คณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ ก.พ. วินิจฉัย ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง 
เป็นเรื่องส าคัญอันควรแก่การขอค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้กระท าได้ ข้าราชการที่ปฏิบัติ 
ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ต้องรับผิดทางวินัย  

 ข้อ ๒๒ ในกรณีที่จ าเป็นต้องด าเนินการเรื่องใดโดยด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบ 
ตอประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการ และไม่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการจริยธรรมได้ทัน 
ข้าราชการอาจขอค าแนะน าจากหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัด หัวหน้า 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่ต้องให้ค าแนะน าตามสมควร ตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มีค าวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อนหัวหน้า
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมอาจให้ค าแนะน าโดยยึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นส าคัญ ทั้งต้องมุ่งสร้าง
ความส านึกและเที่ยงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่น 
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ของปวงชน และการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมและ ก.พ.ทราบ 
ข้าราชการที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามแนวทางที่คณะกรรมการ
จริยธรรม ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินเคยวินิจฉัยไว้แล้วโดยสุจริตไมต่้องรับผิดทางวินัย  
 

บทเฉพาะกาล 
                   

 

 ข้อ ๒๓ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ในส่วนราชการทุกแห่งภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ  

 ข้อ ๒๔ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับ ให้ ก.พ. จัดให้มี 
การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือ 
แก้ไข เพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมให้เหมาะสม ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. รับฟังความคิดเห็น 
จากข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง และต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ครบหนึ่งปีของการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 

อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ. 
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ข้อบังคับกรมศุลกากร 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 
พ.ศ. 2552 

 
 โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 บัญญัติให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็น
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และให้ส่วนราชการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ประกอบกับ
ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised Arusha Declaration) ก าหนดให้ศุลกากรประเทศสมาชิกจัดท า
และประกาศใช้ประมวลระเบียบว่าด้วยความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (Code Of Conduct) ดังนั้น จึงสมควร
ให้มีข้องบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากรไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือส่งเสริมกรม
ศุลกากรให้ก้าวสู่ศุลกากรมาตรฐานโลก และเพ่ือเสริมสร้างข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  
กรมศุลกากร ให้มีส านึกในบทบาทและหน้าที่ รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ อันจะส่งผล
ให้ผู้ประพฤติเป็นที่เสื่อมใส ศรัทธา และได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2469 จึงออกข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552  
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

                   
 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร  
พ.ศ. 2552” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร  
พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4 ให้พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากร ถือปฏิบัติ  
ตามข้อบังคับนี้เช่นเดียวกับข้าราชการกรมศุลกากร 
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๑๔๘ 

 

หมวด 2 
ค่านิยมหลักของข้าราชการกรมศุลกากร 

                   
 

 ข้อ 5 ข้าราชการศุลกากรพึงยึดม่ันค่านิยมหลัก ดังต่อไปนี้ 

 (1) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
 (2) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 (3) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 (5) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 (6) เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
 (7) ด ารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
หมวด 3 

จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 
                   

 
 ข้อ 6 ในการยึดมั่นค่านิยมหลัก ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ อย่างน้อยข้าราชการ 
กรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยา ดังนี้  

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตระหนักส านึกในหน้าที่ โดยยึด 
หลักกฎหมายและหลักจริยธรรม 

 (2) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจใดๆ ของผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ  

 (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มความสามารถ เสียสละ อุทิศตน และ 
รักษามาตรฐานการให้บริการในระดับสากล 

 (4) อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันภารกิจของตนให้บรรลุผลด้วยความถูกต้องชอบธรรม 

 ข้อ 7 ในการยึดมั่นค่านิยมหลัก ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม อย่างน้อย
ข้าราชการกรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยา ดังนี้  

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพอ่อนโยน มีน้ าใจ เอ้ืออาทรต่อผู้ติดต่อราชการ 
อย่างเท่าเทียมกัน 
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๑๔๙ 

 

 (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ละเว้นการเลือกปฏิบัติต่อ 
ผู้ติดต่อราชการ อันเนื่องมาจากความใกล้ชิด ฐานะทางเศรษฐกิจ สีผิว เชื้อชาติ แหล่งก าเนิด ศาสนา ภาษา 
เพศ อายุ หรือความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ 

 (3) ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จทันเวลา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเป็นธรรม 
 (4) ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอันไม่ชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีวิตส่วนตัว 
 (5) รักษาความเป็นกลางทางการเมือง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝุายได้

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

 ข้อ 8 ในการยึดมั่นค่านิยมหลัก มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน อย่างน้อยข้าราชการกรมศุลกากร  
พึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ฝุาฝันอุปสรรค และมุ่งมั่นให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเปูาหมาย 

 (2) ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายโดยวิธีการและกระบวนการ 
ที่ถูกต้องชอบธรรม 

 (3) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเหมาะสมสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี วิทยาการ และบริบทของสังคม 

 (4) ประสานงาน รวมพลังสามัคคีกับทุกฝุายที่ เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติภ ารกิจ 
ให้บรรลุผลส าเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 (5) ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการท างาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมหรือ 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

 ข้อ 9 ในการยึดมั่นค่านิยมหลัก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
อย่างน้อยข้าราชการกรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยา ดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว 
 (2) พร้อมรับการตรวจสอบและพร้อมรับผิดในผลของการกระท า 
 (3) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

ภายในขอบเขตของกฎหมาย และอ านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลแก่ประชาชน  
 (4) เปิดเผยความต้องการส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจจะท าให้เกิด 

ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้กรมศุลกากรทราบ 

  

 

 

 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
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๑๕๐ 

 

 ข้อ 10 ในการยึดมั่นค่านิยมหลัก กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง อย่างน้อยข้าราชการ 
กรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยา ดังนี้  

 (1) ตัดสินใจและการกระท าการใดๆ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 (2) ปฏิบัติตามพันธสัญญาและรักษาสัจจะ 
 (3) จัดการกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ด้วยการปฏิบัติ

อย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ส่วนตน 
 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นหลักการ จรรยาข้าราชการ และจริยธรรม โดยไม่โอนอ่อน

ตามอิทธิพลใดๆ  
 (5) เปิดเผยการทุจริตประพฤติมิชอบแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ข้อ 11 ในการยึดมั่นค่านิยมหลัก เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ อย่างน้อยข้าราชการ 
กรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยาดังนี้  

 (1) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
 (2) เคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน 
 (3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และบรรทัดฐานของสังคมไทย 
 (4) พิทักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมและสมดุลของธรรมชาติเพ่ือให้มนุษย์สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
 (5) แจ้งเบาะแสการกระท าความผิดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 ข้อ 12 ในการยึดมั่นค่านิยมหลัก ด ารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย
ข้าราชการกรมศุลกากรพึงยึดถือจรรยาดังนี้  

 (1) พิจารณาและตัดสินใจกระท าการใดอย่างมีเหตุผล ด้วยความถูกต้อง เป็นกลาง 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์จริง 

 (2) ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน และไม่เบียดเบียนธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 (3) ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนด้ วยความเรียบง่าย อุตสาหะ 
ประหยัด เอื้อเฟ้ือเกื้อกูลผู้อื่น และยึดค่านิยมพ่ึงตนเอง 

 (4) ปฏิบัติตนตามความเชื่อทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด 
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๑๕๑ 

 

หมวด 4 
อ านาจทางบริหาร 
                   

 
 ข้อ 13 ข้าราชการกรมศุลกากรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อันมิใช่เป็นความผิดวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างควบคู่กัน ดังนี้ 

 (1) ตักเตือน 
 (2) น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน 
 (3) สั่งให้ได้รับการพัฒนา 

  

 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2552 

 

  
 

(ลงชื่อ) วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) 

อธิบดีกรมศุลกากร 
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๑๕๒ 

 

 
กฎ ก.พ.  

ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๘๓ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. 
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระท าการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้  
ต่อข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไมว่่าจะเกิดข้ึนในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระท ามิได้
ยินยอมต่อการกระท านั้น หรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓ (๘)  

 (๑) กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ  
การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

  (๒) กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ 
พูดหยาบคาย เป็นต้น 

 (๓) กระท าการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม  
การท าสัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น  

 (๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามก
อนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น  

 (๕) การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์หรือ 
เดือดร้อนร าคาญ  

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 

อภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ.
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๑๕๓ 

 

บันทึกการให้ถ้อยค า 

เรื่อง การสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งกรมศุลกากร ลับที่ ..../25.... สั่ง ณ วันที่ .................................... 

____________________ 

สืบสวนที่.............................................................. 

วันที่ ............................................ 

  ข้าพเจ้า............(ชื่อ)......................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................อา ยุ.....
ปี   สัญชาติ........................ศาสนา............................อาชีพ.................................. อยู่บ้านเลขท่ี.. .............ตรอก/
ซอย..............................................................ถนน.................................แขวง/ ต าบล..................................เขต/
อ าเภอ..............................................จังหวัด........................................ ขอให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสื บสวน
ข้อเท็จจริงในเรื่อง.................................................................. ............................................................................. 
...............................................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามสัตย์จริงดังต่อไปนี้                        
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................
........................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ .............................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................
...................................................................................................  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมิ ได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้
ค าม่ันสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค า 
และกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็น
บันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
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๑๕๔ 

 

 
 (ลายมือชื่อ) ................................................   ผู้ให้ถ้อยค า 
 (................................................) 

 
 (ลายมือชื่อ) ................................................   ผู้บันทึกถ้อยค า 
 (................................................) 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...............(ชื่อ)...................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

 

 (ลายมือชื่อ) ................................................   ประธานกรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการและเลขานุการ 

 (................................................)   
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ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๕๕ 

 

แบบ ดว. 3 
 

บันทึกการให้ถ้อยค าของพยาน 
เรื่อง การสอบสวน .........(ช่ือ)..................ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

____________________ 
 

 สอบสวนที่.............................................................. 
 วันที่ ...................................................................... 
   
 ข้าพเจ้า............(ชื่อ)......................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................อายุ.....ปี   
สัญชาติ........................ศาสนา............................อาชีพ.................................. อยู่บ้านเลขท่ี....... ........ตรอก/ซอย
..............................................................ถนน.................................แขวง/ต าบล.................. ................ 
เขต/อ าเภอ...........................................................จังหวัด................................. ............................................ 
ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นพยานในกรณีกรมศุลกากรสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
อย่างร้ายแรง/คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง................(ชื่อ)...................... ในเรื่อง
..................................................................................................และคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ  
ต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดต่อกฎหมาย 
ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามสัตย์จริงดังต่อไปนี้  
         ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา 
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และ
กรรมการสอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค า  
ที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๕๖ 

 

 
 (ลายมือชื่อ) ................................................   พยาน 
 (................................................) 

 
 (ลายมือชื่อ) ................................................   ผู้บันทึกถ้อยค า 
 (................................................) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...............(ชื่อ)...................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

 

 (ลายมือชื่อ) ................................................   ประธานกรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการและเลขานุการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๕๗ 

 

แบบ ดว. 4 
 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 
เรื่อง การสอบสวน .........(ช่ือ).................. ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

____________________ 
 สอบสวนที่.............................................................. 
 วันที่ ...................................................................... 
   
 ข้าพเจ้า............(ชื่อ)......................เลขประจ าตัวประชาชน.........................................อายุ.....ปี   
สัญชาติ........................ศาสนา............................อาชีพ.................................. อยู่บ้านเลขท่ี....... ........ตรอก/ซอย
..............................................................ถนน.................................แขวง/ต าบล.................. ................ 
เขต/อ าเภอ...........................................................จังหวัด................................. ............................................ 
ข้ าพ เ จ้ า ได้ ทร าบแล้ ว ว่ าข้ าพ เจ้ า เป็ นผู้ ถู กกล่ า วหาตามค า สั่ ง กรมศุ ลกากร  ลั บ  ที่  . . . . / 25....  
สั่ง ณ วันที่ ...................................... ....................................................................... .......ในเรื่อง
................................................................................................................................................................... ………
……………………………………………………………………………………………… 

  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน           
ข้อกล่าวหาตามบันทึกลงวันที่......................................ให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว  นั้น 

  ตามข้อกล่าวหาที่ว่า............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า .................................................. .................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๕๘ 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา 
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ ถ้อยค า และ
กรรมการสอบสวนได้อ่ืนให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค า  
ที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
 
 
 
 (ลายมือชื่อ) ................................................   ผู้ถูกกล่าวหา 
 (................................................) 

 
 (ลายมือชื่อ) ................................................   ผู้บันทึกถ้อยค า 
 (................................................) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...............(ชื่อ)...................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

 

 (ลายมือชื่อ) ................................................   ประธานกรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการและเลขานุการ 

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



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๕๙ 

 

แบบ ดว. 5 

 
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา 

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 40 

เรื่อง การสอบสวน .........(ช่ือ).................. ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

____________________ 

 สอบสวนที่.............................................................. 

 วันที่ ....................................................................... 

  

 ตามค าสั่งกรมศุลกากร ลับ ที่...../25........... สั่ง  ณ  วันที่ ...................................... ......
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง.............(ชื่อ)...............คณะกรรมการสอบสวนได้
ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาในเรื่อง......................................................... 
........................................................................................................................... น้ัน 

  บัดนี้   คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมพิจารณา แล้วเห็นว่าเพียงพอที่จะรับฟังและด าเนินการต่อไ ปได้ 
โดยมีข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

  ข้อกล่าวหา................................................................................................................... ............. 
.............................................................................................................. 
(ให้ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยกรณีใด 
โดยไม่ต้องระบุมาตราและฐานความผิด) 
 สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา....................................... ........................................ 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... ....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................... 

 ในการสอบสวนนี้  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ
และมีสิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๐ 

 

  บันทึกนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 

 (ลายมือชื่อ) ................................................   ประธานกรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการและเลขานุการ 

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

 
 

สอบสวนที่.............................................................. 
วันที่ ............................................ 

  ข้าพเจ้า.................(ชื่อ)......................ได้รับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานทีสนับสนุนข้อกล่าวหา ตามบันทึกลงวันที่ ............................................... ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน และได้รับบันทึกนี้หนึ่งฉบับไว้แล้วในวันนี้ 

 

 (ลายมือชื่อ) ................................................   ผู้ถูกกล่าวหา 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   ประธานกรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการและเลขานุการ 

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



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๑ 

 

แบบ ดว. 6 
 

รายงานการสอบสวน 
 

สอบสวนที่.............................................................. 
วันที่ ............................................ 

เรื่อง  การสอบสวน .........(ชื่อ)...........ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
เรียน ...............(ผู้สั่งแต่งตั้ง)...................... 

  ตามค าสั่งกรมศุลกากร ลับ ที่ ......./25........ สั่ง ณ วันที่ ................................................. 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ...............(ชื่อ).......................ในเรื่อง ................ 
.............................................................................................  น้ัน 

  ประธานกรรมการได้รับทราบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ...................................... และได้ประชุมคณะกรรมการสอบสวน
ครั้งแรกเมื่อวันที่..............................................  

  บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนและได้ประชุมพิจารณามีความเห็นใน
เรื่องท่ีสอบสวนนี้แล้ว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นดังต่อไปนี้ 

  1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.......................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

  2. การสืบสวนพิจารณาในเบื้องต้น .......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 

  3. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (..................................) พิจารณาเห็นว่า 
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า...........(ชื่อ)..............กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง/อย่างไม่ร้ายแรง จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 
 
 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๒ 

 

 4. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า .................(ชื่อ)...............ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดวินัย  
อย่างร้ายแรง/อย่างไม่ร้ายแรง  ในเรื่องนี้ โดยมีข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยสรุปดังนี้ 
  ข้อเท็จจริงได้ความเบื้องต้นว่า............................................................................................... .... 
........................................................................................................................................................................ 
 ข้อกล่าวหา............................................................................................................ .............. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา.............................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
(*ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบพยานใดตามข้อ 35 หรืองดสอบสวนพยานใดตามข้อ 36 ให้ระบุ
พยานที่ไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวน พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย ) 

 5. คณะกรรมการสอบสวนได้เรียก.......................(ชื่อ)..................... ผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและ
อธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อ
รับทราบ(กรณีผู้ถูกกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อให้ระบุว่า “แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกการแจ้ง
ดังกล่าว) และได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว  ลงวันที่...................................................... ไปจ านวนหนึ่ง
ฉบับแล้วด้วย (ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวไม่รับทราบไม่มาพบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเรียก ให้ส่งบันทึกตามข้อ 
40 จ านวน 1 ฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานราชการ) 

  6. ………....(ชื่อ)................ ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ดังนี้ 

  ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา....................................................................................................  
................................................................................................................................................. .............................
................................................................................................. 
  พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา.............................................................................  
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................... 
  7. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณา  ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน
ต่างๆ และมีความเห็น ดังนี้ 

  ข้อเท็จจริงเบื้องต้น...........................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
(การประชุมพิจารณาวินิจฉัยตามข้อ 52 ต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด) 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๓ 

 

 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ....................................................................................................  
................................................................................................. 
 ประเด็นที่ต้องพิจารณา ....................................................................................................  
.................................................................................................. 
 ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน..............................................................................  
................................................................................................... 
(ให้ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไร  หรือไม่  ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใดและ
ควรได้รับโทษสถานใด/มีเหตุให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (6) หรือมาตรา 110 (7) หรือไม่ อย่างไร 
และถ้าคณะกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้บันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งด้วย) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอส านวนการสอบสวนมาด้วยแล้ว 
 

 (ลายมือชื่อ) ................................................   ประธานกรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการ 

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

 (ลายมือชื่อ) ................................................   กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๔ 

 

 

แบบร่างหนังสือรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  

ที ่  วันที่  

เรื่อง รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าสั่งกรมฯ ลับ ที่ /255.. ลงวันที่.............  

เรียน .........(ผู้สั่งแต่งตั้ง)...........(ผ่าน ผอ. สบท. และ ผอ. สวค.) 

  ความเป็นมา 

ตามที่กรมศุลกากรมีค าสั่ง ลับ ที่.../.....ลงวันที่................................. 
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี.....................(ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตาม
ค าสั่ง)................  นั้น 

ข้อเท็จจริง 

 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

พยานบุคคล 

ได้ด าเนินการสอบปากค าผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.......(ชื่อ-สกุล)...........ต าแหน่ง..............ได้ให้การ (เอกสารหน้า....) 
ว่า.............................................................................................  
  2….......(ชื่อ-สกุล)...........ต าแหน่ง..............ได้ให้การ (เอกสารหน้า....) 
ว่า.............................................................................................  

3.......(ชื่อ-สกุล)...........ต าแหน่ง..............ได้ให้การ (เอกสารหน้า....) 
ว่า.............................................................................. ............... 
(กรณีพยานบุคลที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกัน ให้แบ่งกลุ่มตามอ านาจหน้าที่ หรืออาจ
แบ่งตามสถานที่เกิดเหตุ  เช่น กลุ่มผู้ท าการตรวจปล่อย กลุ่มผู้ช่วยเหลือมัดลวด ) 

พยานเอกสาร 

ได้ด าเนินการมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.คณะกรรมการได้มีหนังสือ ที่..../..........ลงวันที่.................สอบถาม
.......(หน่วยงาน)..........กรณี....................หนว่ยงานได้มีหนังสือ ที่......../...........ลงวันที่
.....................(เอกสารหน้า......) แจ้งว่า………………. 

 

ความเห็น/ค าสั่ง 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๕ 

 

 
 
2.คณะกรรมการได้มีหนังสือ ที่..../..........ลงวันที่.................สอบถาม.......(หนว่ยงาน).......... 

กรณี....................หนว่ยงานได้มีหนังสือ ที่......../...........ลงวันที่.....................(เอกสารหน้า......) แจ้งว่า………………. 
 
3.คณะกรรมการได้มีหนังสือ ที่..../..........ลงวันที่.................สอบถาม.......(หนว่ยงาน).......... 

กรณี....................หนว่ยงานได้มีหนังสือ ที่......../...........ลงวันที่.....................(เอกสารหน้า......) แจ้งว่า………………. 
(กรณีเอกสานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยถามและตอบในเรื่องเดียวกันหลายครั้ง ให้ร่วมกลุ่มเป็น

เรื่องๆ ไป) 
พยานวัตถุ 

ได้ด าเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 

1.....................(พยานดังกล่าวได้มาอย่างไร เมื่อใด จากผู้ใด).............................................. 
1.....................(พยานดังกล่าวได้มาอย่างไร เมื่อใด จากผู้ใด).............................................. 
1.....................(พยานดังกล่าวได้มาอย่างไร เมื่อใด จากผู้ใด).............................................. 

ข้อกฎหมาย 
(กฎหมาย ประมวลระเบียบปฏิบัติ ค าสั่ง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องใช้ในการพิจารณา) 

ข้อเสนอพิจารณา 

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ร่วมประชุมพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า…………………. 

...............................(เขียนข้อเท็จจริงโดนเรียงล าดับก่อนหลังแบบเรียงความ โดยพิจารณาเนื้อเรื่องจากพยานบุคคล
และพยานเอกสาร รวมทั้งวัตถุพยาน(ถ้ามี) ตั้งแต่เรื่องต้นเหตุการณ์จนสิ้นสุด และข้อเท็จจริงที่เขียนเป็นข้อเท็จจริง
ที่ยุติแล้ว)...................... 

(ถ้ามีหลายประเด็นให้แยกประเด็นที่ต้องพิจารณา ถ้ามีประเด็นเดียวให้พิจารราโดยสรุป) 

ประเด็นที่ 1 .......................(ก าหนดประเด็นตามเรื่องที่ต้องพิจารณา)............................ 

ข้อพิจารณาตามประเด็นที่  1 .. . . . . . . . . . . . . . . (ระบุข้อเท็จจริงเฉพาะที่ต้องพิจารณา และ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณา พร้อมข้อกฎหมายเพ่ือใช้พิจารณา และความเห็นของ
คณะกรรมการ).................................. ..... 

ประเด็นที่ 2 .......................(ก าหนดประเด็นตามเรื่องที่ต้องพิจารณา)............................ 

ข้อพิจารณาตามประเด็นที่  2 .. . . . . . . . . . . . . . . (ระบุข้อเท็จจริงเฉพาะที่ต้องพิจารณา และ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณา พร้อมข้อกฎหมายเ พ่ือใช้พิจารณา และความเห็นของ
คณะกรรมการ)....................................... 

ประเด็นที่ 3 .......................(ก าหนดประเด็นตามเรื่องที่ต้องพิจารณา)............................ 

ข้อพิจารณาตามประเด็นที่  3 .. . . . . . . . . . . . . . . (ระบุข้อเท็จจริงเฉพาะที่ต้องพิจา รณา และ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณา พร้อมข้อกฎหมายเพ่ือใช้พิจารณา และความเห็นของ
คณะกรรมการ)....................................... 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๖ 

 

คระกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า..............................(สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้ระบุว่าการกระท าของผู้ใด กระท าอย่างไร และมีมูลว่าได้กระท าผิดวินัย 
หรือไม่ อย่างไร ถ้ามีมูลควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยเป็นอย่างร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง และให้ระบุข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยกรณีใด โดยไม่ต้องระบุมาตราและ
ฐานความผิด และถ้าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงคนใดมีความเห็นแย้ง ให้บันทึกรายละเอียดความเห็นแย้ง
ด้วย)..........................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

................(ลายมือชื่อ)...............   ประธานกรรมการ 

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

................(ลายมือชื่อ)...............   กรรมการ 

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

      ฯลฯ   

................(ลายมือชื่อ)...............   กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๗ 

 

 

แบบร่างหนังสือแจ้งให้มาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ 
 

 

                 บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ     
ที ่                                              วันที ่           
เรื่อง  ขอเชิญไปพบคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวน 
 

เรียน ............(ชื่อบุคคลที่เชิญมาให้ถ้อยค า).....................(สงักัด)................. 

ตามค าสั่งกรมศุลกากร ลับ ที่ ...../.............ลงวันที่...................แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวน กรณี.............(ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามค าสั่งโดยย่อ ไม่ระบุชื่อ
ที่อาจกระทบบุคคลภายนอก).................  นั้น   

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวน มีความประสงค์เชิญท่านไป
ให้ถ้อยค า ต่อคณะกรรมการ ในวันที่.......................................ณ..........................เวลา......................  
หากขัดข้องประการใดโปรดติดต่อ....................................ที่หมายเลขโทรศัพท์.............................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

..................(ลงลายมือชื่อ)....................... 

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

ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/ประธานกรรมการสอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๘ 

 

 

แบบร่างหนังสือขอขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวน 
 

 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  

ที ่  วันที่  

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวน ครั้งที่........... 

เรียน .........(ผู้สั่งแต่งตั้ง)...........(ผ่าน ผอ. สบท. และ ผอ. สวค.) 

  ความเป็นมา 

ตามค าสั่งกรมศุลกากร ลับ ที่ ...../.............ลงวันที่...................แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวน กรณี.............(ข้อเท็จจริง
เบื้องต้นตามค าสั่งโดยย่อ).................(ถ้าขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้อ้าง
บันทึกของคณะกรรมการครั้งสุดท้าย และค าสั่งที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจนถึง
วันที่..........)..............  นั้น   

ข้อเท็จจริง 

 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวน ได้
ด าเนินการ ดังนี้………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................
............................................................................. 

ข้อเสนอพิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า..................(เหตุผลและความ
จ าเป็นในการขอขยายระยะเวลาเพ่ือจะด าเนินการอะไร อย่างไร)....................จึงยังไม่
สามารถด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวน ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในเวลาที่
ก าหนดดังกล่าว จึงขอขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวน ออกไปอีก.....วัน  
นับแต่วันที่ครบก าหนด จนถึงวันที่......................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

..................(ลงลายมือชื่อ)....................... 

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

ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/ประธานกรรมการสอบสวน 

 

ความเห็น/ค าสั่ง 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๖๙ 

 

 

แบบร่างหนังสือว่ากล่าวตักเตือน 
 

 บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  

ที ่  วันที่  

เรื่อง ว่ากล่าวตักเตือน 

เรียน .........(ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน)........... 

  ด้วย................(ระบุชื่อผู้รับการตักเตือน)...................ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง
...........................ระดับ ...........................สังกัด .............................กรมศุลกากร ได้กระท าผิดวินัยใน กรณี
.................................(ระบุกรณีกระท าผิดโดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี)......................................... 
อันเป็นการกระท าผิดวินัย ฐาน.....................................................ตามมาตรา...........................(ตามที่ระบุ                 
ในค าสั่งลงโทษ) ซึ่งกรมศุลกากรมีค าสั่ง ลับ ที่ ...../.............ลงวันที่................... เห็นว่า...................................
(เป็นกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ)..................................โดยให้ว่ากล่าวตักเตือน 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน (ข้าราชการ : มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 71 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 , 
ลูกจ้างประจ า : ข้อ 51 วรรค 2 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2537 , พนักงานราชการ : ข้อ 47 วรรค 2 ตามระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2551 ลูกจ้างชั่วคราว : ข้อ 51 วรรค 2 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 ให้น าระเบียบ  
ที่ก าหนดไว้ส าหรับลูกจ้างประจ ามาใช้โดยอนุโลม) จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ..................(ระบุชื่อผู้รับ
การตักเตือน).......... เพ่ือไม่ให้ปฏิบัติเช่นนี้อีก และให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบแบบแผนของ  
ทางราชการและรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากกระท าผิดอีกจะถูกด าเนินการทางวินัยต่อไป    

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้บังคับบัญชา 

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

.........................(ต าแหน่ง)...................... 

 

(ลงชื่อ).............................................ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน 

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

.........................(ต าแหน่ง)...................... 



คู่มือการด าเนินการทางวินัยของกรมศุลกากร 
ส่วนวินัยและความรบัผิดทางละเมิด ส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑๗๐ 

 

 

คณะผู้จัดท า 

นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
นายเติมวงษ์  จันทร์ชุ่ม ผู้อ านวยการส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
นางนฤมล  เอกเลิศวิทูร หัวหน้าฝุายความรับผิดทางละเมิด 
นายอภิสิทธิ์ ไชยหาญ นิติกรช านาญการ 
นางสาวฉัตราศี งาสลัก นิติกรช านาญการ 
นางสาวจีรวัฒน์  โกละกะ  นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวเปรมจิต วงศ์เมฆ นิติกรปฏิบัติการ 
นายณัฐพันธุ์  เบ็ญขันธ์ นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวปาลิดา  สวัสดิภัทรากร นิติกรปฏิบัติการ 
นายณพสิทธิ์  เทียมเผือก นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวกาญจนี  เสสะเวช นิติกรปฏิบัติการ 
นางณัชชา  สุขศรีวงศ์ นิติกร 
นางสาวสุภาวดี  คชธรรม นิติกร 
นางสาวรภัสสรณ์  วีระกาญจนพงศ์ นิติกร 
นางสาวสุภาพร  คชธรรม นิติกร 
นางสาววราภรณ์  เอ้ืออุมากุล นิติกร 
นางสาวเมธาวี  ภูริเอกทัต นิติกร 
นายนิสัน  ดลประชา นิติกร 
นายณัฐวุฒิ  โต๊ะสิงห์ นิติกร 
นางสาวอรวรรณ  ทิพยอแหละ นิติกร 
นายพลกฤษณ์  อินทะสระ นิติกร 
นางสาวอภิษฐา  วงศ์วานิช นิติกร 
นางฐิติรัตน์  ปุหิ้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางวัชรินทร์  สุขนิยม พนักงานประจ าส านักงาน 
นางสาวอัญชนา  หีบแก้ว พนักงานประจ าส านักงาน 
นางสาวธารินี  โสลิกี พนักงานประจ าส านักงาน 

 


