
พระราชบญัญตัิ 
ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
------------------- 

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มิให้น าค าสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม 

๒๕๑๙ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้

ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 
“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอ่ืนในกระทรวง 

กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๑/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 



“กระทรวง” หมายความรวมถึงส านักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง  

และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส านักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี  
หรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง 

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
“อธิบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะ  
ไม่ต่ ากว่ากรม 

มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

   
 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.” 
ประกอบด้ วยนายกรั ฐมนตรีหรื อรองนายกรั ฐมนตรีที่ นายกรั ฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน  
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย 
ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.พ. จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขาธิการ ก .พ.  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
และมิได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยู่แล้ว 

มาตรา ๗  กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสามปี 
ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคน ให้กรรมการ
ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได ้

เมื่อต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนดให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในก าหนด
สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 
  



กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
มาตรา ๘  ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้ง
การวางแผนก าลังคนและด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม 
ค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส าหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือน เพ่ือส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้ค าแนะน าหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

(๗) ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน  
จากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.พ. 

(๘) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุน  
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๙) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและ 
การให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัว
ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่า
เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอ านวยบริ การ 
อันเป็นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 



(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการก าหนด
อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๑๑) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด 
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน 

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ส านักงาน ก.พ. หารือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด้วย 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ ก.พ. มีมติว่ากระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ ก.พ. แจ้งให้กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวด าเนินการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติการด าเนินการ
ดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ด าเนินการตามมติ ก .พ. 
ภายในเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี กระท าผิดวินัย 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ ก .พ.  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ ก.พ. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ข้าราชการ 
ฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุม
เพ่ือหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในเรื่องนั้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับมาตรฐาน  
หรือหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี  

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี 
ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
  



มาตรา ๑๒  ก.พ. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ”  
เพ่ือท าการใด ๆ แทนได้ 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๓  ให้มีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน ก.พ.” 
โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของส านักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี 

ส านักงาน ก.พ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และด าเนินการ

ตามท่ี ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 
(๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๓) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับแผนก าลังคนของข้าราชการพลเรือน 
(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จัดท ายุทธศาสตร์ ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ของข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
(๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้ค าปรึกษาแนะน า และด าเนินการเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบ  

ของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘) 
(๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบ

ของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙) 
(๑๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการก าหนดอัตรา
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับต าแหน่งและประเภทต าแหน่งส าหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๑๒) ด าเนินการเกี ่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ  
ของข้าราชการพลเรือน 

(๑๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 
เสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 



(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอ่ืน หรือตา มที่
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย 

มาตรา ๑๔  ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” เพ่ือเป็นองค์กร
บริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนาม
กระทรวง 

(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม 
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนาม

จังหวัด 
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจ าส่วนราชการอ่ืนนอกจากส่วนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓) 
การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ในกฎ ก.พ. 
มาตรา ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน ปลัดกระทรวง 

เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในส านักงาน ก.พ. หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
โดยต าแหน่ง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และ 
ด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้น 
จ านวนไม่เกินสามคน 

(๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่งได้รับเลือก
จากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว จ านวนไม่เกินห้าคน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
มาตรา ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง

ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) 
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง 
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
  



มาตรา ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธิบดี เป็นประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย 
หนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการและ 
ด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้น  
จ านวนไม่เกินสามคน 

(๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการในกรมนั้น  
ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว จ านวนไม่เกินหกคน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
มาตรา ๑๘  อ.ก.พ. กรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม 

ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก .พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบาย 
และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงก าหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม 
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
มาตรา ๑๙  อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ.  
แต่งตั้งจาก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และ 
ด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น 
จ านวนไม่เกินสามคน 

(๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ ซึ่งกระทรวง
หรือกรมแต่งตั้งไปประจ าจังหวัดนั้น และได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว   
จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
มาตรา ๒๐  อ.ก.พ. จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาก าหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้อง 

กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๘ (๓) 
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 



(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 

มาตรา ๒๑  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการด ารงต าแหน่ง 
และจ านวนขั้นต่ าของอนุกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้มีแต่ อ.ก.พ. กระทรวง 
เพ่ือท าหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้ 

ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ ในบังคับบัญชา 
ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง
เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน 
และอธิบดีเป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในส านักงาน ก.พ.หนึ่งคน  
เป็นอนุกรรมการโดยต าแหน่ง 

ในกรณีส านักงานรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่ อ.ก.พ. กรม
ของส านักงานรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๓  ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ
โดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๒ 

คณะกรรมการพทิักษร์ะบบคณุธรรม 
   

 

มาตรา ๒๔  ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๒๖ 

กรรมการ ก.พ.ค. ต้องท างานเต็มเวลา 
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. 
มาตรา ๒๕  ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการ
ข้าราชการต ารวจ 



(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู ้พิพากษาศาลอุทธ รณ์ 

หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอัยการพิเศษประจ าเขต  

หรือเทียบเท่า 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า

ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และ  
ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

มาตรา ๒๖  ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก .พ.ค. ประกอบด้วยประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน 
กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก .พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ จ านวนเจ็ดคน 
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ก.พ.ค. แล้วให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก

ก าหนด 
มาตรา ๒๗  กรรมการ ก.พ.ค. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการ 
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการ

บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือ 

เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๒๘  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗  

ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิก  
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ ก .พ.ค. 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก 



ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือก
เป็นกรรมการ ก.พ.ค. และให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึ้นใหม ่

มาตรา ๒๙  กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการด ารงต าแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ให้กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม ่

มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗ 
(๕) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และ 

ให้ถือว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าท่ีเหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 
เมื ่อมีกรณีตามวรรคหนึ ่งหรือกรณีที ่กรรมการ ก .พ.ค.  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ให้คณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
โดยเร็ว 

มาตรา ๓๑  ก.พ.ค. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ ก.พ. หรือองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลอ่ืน ด าเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ  
การพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓ 
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖ 
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
(๖) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. ก าหนด เพ่ือเป็น

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
  



มาตรา ๓๒  ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิ  
ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียว  
กับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และ 
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด 

 
ลักษณะ ๓ 
บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๓๔  การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

มาตรา ๓๕  ข้าราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้ง

ตามท่ีบัญญัติไว้ในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(๒) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับ 

บรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๓๖  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพักราชการหรือถูกสั่ ง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 



(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ  

ตามกฎหมายอื่น 
(๑๑) เป็นผู ้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน  

ในหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)  
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) 
ผู้นั ้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ  
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สี่ในห้าของจ านวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระท าโดยลับ 

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการ

ทั่วไปก็ได ้
มาตรา ๓๗  การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่ ก.พ. ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๓๘  ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

ต าแหน่งในบางท้องที่ ต าแหน่งในบางสายงาน หรือต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการตามวรรคสอง ให้ ก.พ. เสนอแนะส าหรับ
ข้าราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันด้วย 

 



มาตรา ๓๙  วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี  
และการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๔๐  เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๔๑  บ าเหน็จบ านาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

   
 

หมวด ๑ 
การจดัระเบียบข้าราชการพลเรือนสามญั 

   
 

มาตรา ๔๒  การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึง
ระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กร 
และลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะน าความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 

(๔) การด าเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
มาตรา ๔๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติ ไว้ 

ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการ
จัดท าบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา 

 
 
 
 



หมวด ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง และการให้ไดร้ับเงนิเดือนและเงนิประจ าต าแหน่ง 

   
 

มาตรา ๔๔  นอกจากต าแหน่งที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว 
อ.ก.พ. กระทรวงอาจก าหนดต าแหน่งที่มีชื่ออย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน และแจ้งให้ ก.พ. ทราบด้วย 

มาตรา ๔๕  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกระทรวง กรม และต าแหน่งอื่นท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 
(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม  

และต าแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตามท่ี ก.พ. ก าหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 
(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภท

อ านวยการ และต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
มาตรา ๔๖  ระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้ 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับช านาญการ 
(ค) ระดับช านาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับช านาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 
(ง) ระดับทักษะพิเศษ 

การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 



มาตรา ๔๗  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด และ 
เป็นต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ .ก.พ. กระทรวงก าหนด โดยต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อนและประหยัดเป็นหลัก  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก .พ. 
ก าหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามมาตรา ๔๘ 

มาตรา ๔๘  ให้ ก.พ. จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภท 
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงาน
เท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ระบุชื่อต าแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
และคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งไว้ด้วย 

มาตรา ๔๙  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต าแหน่งใด 
บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใดให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ก าหนด โดยท าเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด 

มาตรา ๕๐  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามต าแหน่งในแต่ละประเภท 
ตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามบัญชี 
อัตราเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตาม  
ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

เงินประจ าต าแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
บ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

มาตรา ๕๐/๑๒  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม ก.พ. อาจก าหนดให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
 
 

                                                           
๒ มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



มาตรา ๕๑  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงหรือเงินประจ าต าแหน่ง 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจ าเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ า  
ขั้นสูง หรือเงินประจ าต าแหน่งเพ่ิมไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจ าต าแหน่งที่ใช้บังคับอยู่  
ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง และเงินประจ าต าแหน่ง 
ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง และเงินประจ าต าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือนหรือ 
เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
หมวด ๓ 

การสรรหา การบรรจ ุและการแตง่ตั้ง 
   

 

มาตรา ๕๒  การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ 

มาตรา ๕๓  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่  
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ 

มาตรา ๕๔  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหน่งหรือได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ด้วย 

ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองแล้ว 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยไม่ต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

 



มาตรา ๕๖  กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง จะบรรจุบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญงานสูง เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

มาตรา ๕๗  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ 
ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และ  
ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่งรองหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ใน  
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี  
หรือต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา  
หร ือห ัวหน ้า ส ่วนร าชการระด ับกรมที ่อ ยู ่ใ นบ ัง ค ับบ ัญชาหร ือ ร ับผ ิดชอบการปฏ ิบ ัต ิร าชการ  
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า  
ส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ  
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในส านักงานรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสู ง ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ  
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 
 



(๖) การบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้ น ให้อธิบดี
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุ  
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการ  
อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี  
ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๗) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรี  
เจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

(๘) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๙) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ  
และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้า  
ส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ 
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ และการย้ายตามมาตรา ๖๓ ให้ด ารงต าแหน่ง
ตาม (๙) ซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และต าแหน่งตาม (๑๐) ในราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ในการเสนอเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง ให้รายงานความสมควร
พร้อมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดไปด้วย 

มาตรา ๕๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เดียว
ติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการให้มีการสับเปลี่ยน
หน้าที่ ย้าย หรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. 
ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่ ก .พ. ก าหนดว่าเป็นต าแหน่งที่มี 
ลักษณะงานเฉพาะอย่าง 



มาตรา ๕๙  ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบั ติหน้าที่
ราชการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ ากว่า
มาตรฐานที่ก าหนด ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้วหรือไม่ก็ตาม 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน  
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณี 
ที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามวรรคสองไปก่อน 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก 
จากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอ่ืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
หรือผู้มีอ านาจตามมาตราอ่ืนนั้น แล้วแต่กรณี มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่ง เป็นให้ออกจากราชการ  
ตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่นนั้นได ้

มาตรา ๖๑  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่ไม่มีก าหนดไว้
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 

มาตรา ๖๒  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งใดต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 

ในกรณีท่ี ก.พ. ก าหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

 



มาตรา ๖๓  การย้าย การโอน หรือการเลื ่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั ้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎ ก.พ. 

การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่ต่ ากว่าเดิมจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น 

การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออก  
จากราชการเ พ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติ  
จากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
เหมือนเต็มเวลาราชการหรือออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติ  
หน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.พ. ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วย 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให้ออก  
จากราชการเ พ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติ  
จากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
เหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่ง ให้ออก 
จากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ 
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
เป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ ส าหรับผู้ซึ่งออกจากราชการไป 
ที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
ตามวรรคสี่  ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการเพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๔  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น การโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัตินี้และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง และการโอนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ที่ ก.พ. ก าหนด มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด  
สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอน  
มารับราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

 



มาตรา ๖๕  พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน 
หรือข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
วิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือ  
ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทางราชการต้องการ  
จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโดยค านึงถึงประโยชน์ 
ที่ทางราชการจะได้รับ  ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับ
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้เข้ารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๖๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๖๒ แล้ว 
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ให้ผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน 
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ 
ไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อน  
ได้รับค าสั่งให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิม 
หรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ ก.พ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

มาตรา ๖๗  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕  
หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๖  
หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก .พ. ตามมาตรา ๖๒ อยู่ก่อนก็ดี  
มีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้น  
ได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ 
จากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้นและถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการ  
สั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 
 



มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควร
รักษาการในต าแหน่งนั้นได ้

ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณี  
ที่มีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่าง ใด ก็ให้ผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการ หรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่ง แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
มีอ านาจสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจ าส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากต าแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในต าแหน่งเดิม  
โดยให้รับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามท่ี ก.พ. ก าหนดได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

การให้พ้นจากต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การด าเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนด  
ในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่หมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดระยะเวลาการให้รับเงินเดือนในอัตราก าลัง
ทดแทน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นพ้นจาก 
การรับเงินเดือนในอัตราก าลังทดแทนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน 

มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นหน้าที่ของ ก .พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ 
ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือด าเนินการตามที่เห็นสมควรได้ 

 
 
 
 
 
 



หมวด ๔ 
การเพิม่พนูประสิทธภิาพและ 

เสริมสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตัิราชการ 
   

 

มาตรา ๗๒  ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  
คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีที่ เห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด ส านักงาน ก .พ. จะจัดให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๗๓  ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและ 
เที่ยงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี 

มาตรา ๗๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 
และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บ าเหน็จความชอบอย่างอ่ืนซึ่งอาจเป็น 
ค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๗๕  การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 

มาตรา ๗๖  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย 

มาตรา ๗๗  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ
หรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
หมวด ๕ 

การรักษาจรรยาขา้ราชการ 
   

 

มาตรา ๗๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด
ไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 



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

ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
ในการก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
มาตรา ๗๙  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ 

เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่ง 
ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

 
หมวด ๖ 

วนิยัและการรักษาวนิยั 
   

 

มาตรา ๘๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการ 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัย 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ด้วย 

มาตรา ๘๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

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

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ

อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหาย
แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสื อทันที  
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ  
ตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 



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

ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 

ผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืน  

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง  
ของข้าราชการด้วย 

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ ราชการของตน 
มิให้เสื่อมเสีย 

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

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู ้อื ่นอาศัยต าแหน่งหน้าที ่ราชการของตนหาประโยชน์  

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(๕ ) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู ้ อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้  

เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน

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

มาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
 
 
 



มาตรา ๘๕  การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ เกิดความเสียหาย 

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

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

ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง 

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  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท 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 
มาตรา ๘๙  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ 

ให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในค าสั่งลงโทษ  
ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 



หมวด ๗ 
การด าเนนิการทางวนิยั 

   
 

มาตรา ๙๐  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
กระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอ านาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนดก็ได้ 

มาตรา ๙๑  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบด าเนินการ 
หรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที ่เห็นว่ามีมูลที ่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดกระท าผิดวินัย  
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ  
ตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ งลงโทษตามควรแก่กรณี
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง 

มาตรา ๙๓  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟัง  
ค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวน 
และความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด 
ตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี  



มาตรา ๙๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ต าแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหา
ว่ากระท าผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวง  
ถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่มีผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

(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 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดกระท าผิดวินัย  
อย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน  
จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 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. 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อ านาจตามมาตรา ๙๓ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไป มีอ านาจด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรอืมาตรานี้ได้ 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
มาตรา ๙๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค า  

ในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  
อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบ  
เป็นกรณีพิเศษได ้

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระท าผิดวินัย  
กับข้าราชการอ่ืน ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุ  
แห่งการกระท าผิด ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควร  
แก่กรณีได ้

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามวรรคหนึ ่ง 
หรือวรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการ  
ให้ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่  จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ส านักงาน ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะด าเนินการย้าย โอน หรือ
ด าเนินการอ่ืนใดโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้น  
และไม่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

มาตรา ๙๙  ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเท่าที่เก่ียวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

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

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 



มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท า 
หรือละเว้นกระท าการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้ น 
หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ  
เป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  
อันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้น 
จะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวน  
หรือพิจารณา และด าเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  
แต่ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ ่งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู ้นั ้นกระท าผิดวิน ัย  
อย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

มาตรา ๑๐๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจ 
สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มี อ านาจดังกล่าว
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก าหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน 
แล้วภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าว  
ของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 
 



การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใด
ได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรค  
ต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการด า เนินการ 
ทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว 
ให้ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

ให้น าความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
และการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๐๒  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่าด้วย 
วินัยข้าราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษ  
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้ นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้  
ไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๓  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่ งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง 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 าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
หรือ 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. มีมติเป็นประการใด  
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
ของผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค. เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ ์



มาตรา ๑๐๕  เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู ้สั ่งมีค าสั ่งใหม่  
และในค าสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว  
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 

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

หมวด ๘ 
การออกจากราชการ 
   

 

มาตรา ๑๐๗  ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา 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
ต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๐๙  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือ 
ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก 

ในกรณีที ่ผู ้ประสงค์จะลาออกยื ่นหนังส ือขอลาออกล่วงหน้าน ้อยกว ่าสามสิบว ัน  
และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาตให้ลาออก
ตามวันที่ขอลาออกก็ได้ 

 



ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ 
แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออก
มิได้ถอนใบลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาการยับยั้ง  ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบก าหนดเวลา 
ตามท่ีได้ยับยั้งไว้ 

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) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ 
โดยสม่ าเสมอ 

(๒) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของ 
ทางราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓) 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗) 

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงอยู่ ส าหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนดด้วย 

(๕) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

(๖) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๗) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แต่มีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 



(๘) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.  ทั้งนี้ ให้น า
มาตรา 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 ามาตรา ๑๐๓ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๑  เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ  
ตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนนั้นได้ 

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

มาตรา ๑๑๓  การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ด า รงต าแหน่ง 
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่ง
นับแต่วันออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 

 
หมวด ๙ 

การอทุธรณ ์
   

 

มาตรา ๑๑๔  ผู้ ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ ก.พ.ค. 

 
 



มาตรา ๑๑๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎ ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๑๖  เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค. มีค าวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

มาตรา ๑๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กรรมการ ก .พ.ค. และ 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ 
ส่งส านวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค. ภายในเวลาที่ก าหนด 

(๒) สั่งให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐรวมตลอดทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ในสังกัดมาให้ถ้อยค า ในการนี้จะก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ 

(๓) มีค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค.  ทั้งนี้  
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
มาตรา ๑๑๘  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน 
และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 

มาตรา ๑๑๙  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย
อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ และผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว ก็ให้ผู้นั้น  
มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไว้แล้วและในวันที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุ  
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก .พ.ค.  
เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 



มาตรา ๑๒๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอ านาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ 
หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ด าเนินการ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด 

การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ด าเนินการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะให้เพ่ิมโทษไม่ได้ เว้นแต่
เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว่าสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเช่นนั้น ก.พ.ค. มีอ านาจวินิจฉัย 
ให้เพ่ิมโทษได ้

มาตรา ๑๒๑  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้ 
(๑) รู้ เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้ อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออก 

จากราชการ 
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ 
(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการ 

ที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  

อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว 

จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๐ 
การร้องทกุข์ 

   
 

มาตรา ๑๒๒  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ 
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิ
ร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๒๓  การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา  
ชั้นเหนือขึ้นไป ตามล าดับ 

การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ
นายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 

 



เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัย  
ของ ก.พ.ค. 

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๒๔  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอ านาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์ 
ยกค าร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั ่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู ้ร ้องทุก ข์  
หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด 

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ 
ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้ 
(๑) เป็นผู ้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)  

อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ 
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว 

จากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๑ 
การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

   
 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.ค. แจ้ง 
ให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไข หรือยกเลิกตามควรแก่กรณี 

 
 
 



ลักษณะ ๕ 
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 

   
 

มาตรา ๑๒๗  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากต าแหน่งให้เป็นไป
ตามพระราชอัธยาศัย 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การออก  
จากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการอ่ืนตามที่จ าเป็นของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ก็ได้   
แต่ทัง้นี้ ต้องไม่กระทบต่อพระราชอ านาจตามวรรคหนึ่ง 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะก าหนดให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด 
หรือบางส่วน มาใช้บังคับหรือจะก าหนดให้แตกต่างจากท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๘  ให้ ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ. หรือจนกว่า
จะได้แต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ. ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๒๙  ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. ท าหน้าที่ ก.พ.ค.  
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การด าเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. ให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓๐  ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 
ต่อไป 

 
 
 



มาตรา ๑๓๑  ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามมาตรา ๔๘ 
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
และข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า ก .พ. จะจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งเสร็จ  
และจัดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทต าแหน่ง สายงาน และระดับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และประกาศให้ทราบ จึงให้น าบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
ก.พ. ประกาศเป็นต้นไป และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งใหม่ภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ ก.พ. ประกาศ 

ในการจัดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผล 
และความจ าเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้ 

ให้  ก .พ.  ด า เนินการประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้แล้ว เสร็จภายในหนึ่ งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓๒  ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบหรือก าหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ 
หรือระเบียบหรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไม่อาจน าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่ก าหนดไว้
แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนด 

มาตรา ๑๓๓  ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออก 
จากราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการ 
พลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจสั่งลงโทษ  
ผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ ในขณะนั้น  
ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว
ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 



(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้ 

(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือน าส านวนเสนอ หรือส่งให้ อ .ก.พ. สามัญใด
พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ  
ก็ให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๑๓๔  ข้าราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ 
ประเภทอ่ืนก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือน 
ในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากงาน  
หรือให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วย  
ระเบียบข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น หรือด าเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้  ทั้งนี้ ให้น ามาตรา ๑๐๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๕  ผู้ ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายังมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และยังไม่พ้นก าหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓๖  เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอ านาจการพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. 
ให้ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ที่ได้ยื่นต่อ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเป็นกรณีที่มีการลงโทษ  
หรือสั่งการไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือน
ในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาด าเนินการต่อไป 

มาตรา ๑๓๗  การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือเคยด าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. 
ก าหนด 



มาตรา ๑๓๘  การปรับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือน 
ยังไม่ถึงขั้นต่ าของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าชั่วคราวตามบัญชี  
ท้ายตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของระดับตามบัญชี  
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๓๙  ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ก าหนดให้ 
น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับ  
หรือใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ยังคงน าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป การให้น าพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับกับข้าราชการ
ประเภทดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระท าได้โดยมติขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  
ที่ท าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สรุยุทธ ์ จลุานนท์ 

นายกรฐัมนตรี 
 

 



บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ๓ 
ต าแหน่งประเภทบริหาร 

 

 บาท บาท 

ขั้นสูง ๗๔,๓๒๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขั้นต่ า ๕๑,๑๔๐ ๕๖,๓๘๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 
ระดับ ต้น สูง 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
 

 บาท บาท 
ขั้นสูง ๕๙,๕๐๐ ๗๐,๓๖๐ 
ขั้นต่ า ๒๖,๖๖๐ ๓๒,๘๕๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ 
ระดับ ต้น สูง 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง ๒๖,๙๐๐ ๔๓,๖๐๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขั้นต่ า ๘,๓๔๐ ๑๕,๐๕๐ ๒๒,๑๔๐ ๓๑,๔๐๐ ๔๓,๘๑๐ 

ขั้นต่ าชั่วคราว ๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการ 

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 

 บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง ๒๑,๐๑๐ ๓๘,๗๕๐ ๕๔,๘๒๐ ๖๙,๐๔๐ 
ขั้นต่ า ๔,๘๗๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 
ระดับ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 

                                                           
๓ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ตารางบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

 ๑. ประเภทบริหาร 
 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง 
 
ระดับต้น 

๒๑,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 ๒. ประเภทอ านวยการ 
 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง 
ระดับต้น 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๖๐๐ 

 
 ๓. ประเภทวิชาการ 
 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทรงคุณวุฒิ 
 
เชี่ยวชาญ 
ช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ 

๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๙,๙๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
 ๔. ประเภททั่วไป 
 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 

 
 

 



หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน เพ่ือก าหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ  
พลเรือนให้เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมานาน 
บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพ่ือก าหนด
ภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม 
และเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ สมควรปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่เป็นทั้งผู้จัดการงานบุคคล
ของฝ่ายบริหาร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม และผู้จัดโครงสร้างส่วนราชการ ให้เป็นเพียงผู้ จัดการงานบุคคล 
ของฝ่ายบริหาร โดยมิให้ซ้ าซ้อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนบทบาทในการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนจากเดิมที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ให้เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิทักษ์  
ระบบคุณธรรม และมิให้ซ้ าซ้อนกับบทบาทของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงระบบ
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้จ าแนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอ านาจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดด าเนินการมากขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 

หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา 
ปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสู งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้นตามความจ าเป็นก็ ได้  
โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงเพ่ิมไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระท าได้  
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบัน
ไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น สมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการ  
พลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพ่ิมบางอัตราและปรับเพ่ิมเป็นร้อยละที่แตกต่างกันร้อยละห้า  
ถึงร้อยละสิบ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 
 
 
 

                                                           
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้า ๙/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 



พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

มาตรา ๕  ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิม 
เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและ 
ระดับช านาญการและผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงานได้รับเงินเดือน  
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  
ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวท าให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นสิบบาท 

 

มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือน  
ของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ 
ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอ่ืนที่จ าเป็น สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  
ของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และก าหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔๓ ก/หน้า ๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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พระราชบัญญัติ 

ราชทัณฑ์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
(๓) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๔) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๕) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑๐/๒๕๕๗  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

ว่าด้วยราชทัณฑ์  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พทุธศักราช  ๒๕๕๗   
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เรือนจํา”  หมายความว่า  ที่ซึ่งใช้ควบคุม  ขัง  หรือจําคุกผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน  

และให้หมายความรวมถึงที่อื่นใดซึ่งรัฐมนตรีได้กําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้
โดยชัดเจนด้วย 

“ผู้ต้องขัง”  หมายความรวมถึงนักโทษเด็ดขาด  คนต้องขัง  และคนฝาก 
“นักโทษเด็ดขาด”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจําคุกภายหลังคําพิพากษาถึงที่สุด  

และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้ลงโทษด้วย 
“คนต้องขัง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายขัง 
“คนฝาก”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งถูกฝากให้ควบคุมไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา  หรือกฎหมายอื่นโดยไม่มีหมายอาญา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการราชทัณฑ์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการราชทัณฑ์ 
“เจ้าพนักงานเรือนจํา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและอธิบดี

ได้แต่งตั้ง  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับเรือนจําทหารตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจําทหาร 
มาตรา ๖ กรมราชทัณฑ์อาจดําเนินการให้มีมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอื่นนอกจาก

การควบคุม  ขัง  หรือจําคุกไว้ในเรือนจํา  แต่มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  รวมตลอดถึงกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี
อํานาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการราชทัณฑ์ 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการราชทัณฑ์”  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานกรรมการ 
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(๒) ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนเก้าคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  อัยการสูงสุด  และเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านนิติศาสตร์  ด้านศาสนา  ศิลปะ  หรือวัฒนธรรม  
ด้านอาชญาวิทยา  ด้านทัณฑวิทยา  ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านจิตวิทยา  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การราชทัณฑ์  ด้านละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมราชทัณฑ์จํานวน 
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  เว้นแต่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 

ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่ 

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะกระทําผิดวินัย   
มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ 

ด้านการราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานราชทัณฑ์
ตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 

(๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการวางระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

(๓) ให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กําหนดหรือเสนอแนะแนวทาง  กลยุทธ์  และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนา 

การบริหารงานราชทัณฑ์  หรือการดําเนินการตามแผนการบริหารงานราชทัณฑ์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผล  รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี  การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง  และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อมิให้กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก   
และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  
และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยเพื่อพิจารณา 

(๕) กําหนดมาตรฐานการดําเนินการด้านต่าง ๆ  ของเรือนจําให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุม  และประโยชน์
ตอบแทนอื่น  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๖ ให้กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  
และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง  และการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อย  รวมท้ังปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

หมวด  ๒   
อํานาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๑๗ อธิบดีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจําในส่วนที่เก่ียวแก่
การงานและความรับผิดชอบ  ตลอดจนเง่ือนไขที่จะปฏิบัติตามอํานาจและหน้าที่นั้น 

ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ผู้บัญชาการเรือนจําอาจแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือบุคลากร
จากส่วนราชการอื่นเป็นผู้ช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
เป็นคร้ังคราวได้  โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานเรือนจํา 

การดําเนินการตามมาตรานี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
มาตรา ๑๘ ให้กรมราชทัณฑ์จัดให้เจ้าพนักงานเรือนจําเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อให้มีการประเมินและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่  รวมไปถึง 
การจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญ  ทั้งนี้  ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 



หน้า   ๖ 
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มาตรา ๑๙ ให้เจ้าพนักงานเรือนจําผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา  ๑๘  เป็นตําแหน่งที่มี
เหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง   

มาตรา ๒๐ เจ้าพนักงานเรือนจําจะใช้กําลังบังคับแก่ผู้ต้องขังไม่ได้  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระทําเพื่อป้องกันตัว 
(๒) ผู้ต้องขังพยายามหลบหนี  ใช้กําลังกายขัดขืนโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง

ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานเรือนจําหรือระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  เจ้าพนักงานเรือนจําจะใช้กําลังบังคับได้เพียงเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม

กับพฤติการณ์  และต้องรายงานเหตุต่อผู้บัญชาการเรือนจําทันที 
มาตรา ๒๑ ห้ามใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่จะทําอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น 
(๒) ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมหรืออาการส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบซึ่งอาจจะทํา

อันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น 
(๓) ผู้ต้องขังมีพฤติการณ์ที่น่าจะหลบหนีการควบคุม 
(๔) เม่ือผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควร

ที่จะต้องใช้เคร่ืองพันธนาการ 
(๕) เม่ืออธิบดีสั่งว่าเป็นการจําเป็นต้องใช้เคร่ืองพันธนาการ  เนื่องจากสภาพของเรือนจํา  

สภาพของท้องถิ่น  หรือเหตุจําเป็นอื่น 
ให้ผู้บัญชาการเรือนจํากําหนดตัวพัศดีผู้มีอํานาจสั่งให้ใช้เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องขังตาม  (๑)  (๒)  

หรือ  (๓)  และสั่งเพิกถอนคําสั่งให้ใช้เคร่ืองพันธนาการนั้น 
การใช้เคร่ืองพันธนาการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  กับผู้ต้องขังซึ่งมีอายุต่ํากว่าสิบแปดปี  

ผู้ต้องขังซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี  ผู้ต้องขังหญิง  หรือผู้ต้องขังซึ่งเจ็บป่วย  พัศดีผู้มีอํานาจสั่ง  เจ้าพนักงานเรือนจํา  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ควบคุม  แล้วแต่กรณี  ต้องเห็นเป็นการจําเป็นที่จะต้องใช้เคร่ืองพันธนาการนั้นด้วย 

ให้ผู้สั่งใช้เคร่ืองพันธนาการบันทึกเหตุผลหรือความจําเป็นที่ต้องใช้เคร่ืองพันธนาการกับผู้ต้องขัง
นั้นไว้ด้วย   
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การกําหนดประเภท  ชนิด  และขนาดของเครื่องพันธนาการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๒ เจ้าพนักงานเรือนจําอาจใช้อาวุธอื่น  นอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องขังกําลังหลบหนีหรือพยายามหลบหนี  และไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่นนอกจากใช้อาวุธ 
(๒) ผู้ต้องขังก่อความไม่สงบขึ้นและไม่เชื่อฟังเจ้าพนักงานเรือนจําห้ามปราม 
(๓) ผู้ต้องขังใช้กําลังทําร้ายหรือพยายามทําร้ายเจ้าพนักงานเรือนจําหรือผู้อื่น 
ประเภทหรือชนิดของอาวุธตามวรรคหน่ึงที่เจ้าพนักงานเรือนจําจะพึงมีไว้ในครอบครองหรือใช้  

ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๓ เจ้าพนักงานเรือนจําอาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องขังได้  เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ต้องขังมีอาวุธและขัดขืนไม่ยอมวางอาวุธ  อันอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าพนักงานเรือนจํา

หรือผู้อื่น 
(๒) ผู้ต้องขังซึ่งกําลังหลบหนีโดยไม่ยอมหยุดเม่ือเจ้าพนักงานเรือนจําสั่งให้หยุดและไม่มีทางอื่น

ที่จะจับกุมได้ 
(๓) ผู้ต้องขังตั้งแต่สามคนข้ึนไปก่อการวุ่นวาย  เปิดหรือพยายามเปิดหรือทําลายหรือพยายาม

ทําลาย  ประตู  ร้ัว  กําแพง  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  ภายในเรือนจํา  หรือใช้กําลังทําร้ายเจ้าพนักงานเรือนจํา
หรือผู้อื่น  และไม่ยอมหยุดเม่ือเจ้าพนักงานเรือนจําสั่งให้หยุด 

(๔) ผู้ต้องขังใช้อาวุธทําร้ายหรือพยายามทําร้ายเจ้าพนักงานเรือนจําหรือผู้อื่น 
การใช้อาวุธปืนตามวรรคหน่ึง  หากมีเจ้าพนักงานเรือนจําผู้มีอํานาจเหนือตนอยู่ในที่นั้นด้วย 

และอยู่ในวิสัยที่จะรับคําสั่งได้  การใช้อาวุธปืนนั้นจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานเรือนจํา 
ผู้นั้นแล้วเท่านั้น 

มาตรา ๒๔ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง  
ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจําไม่สามารถย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมไว้  ณ  ที่อื่นได้ทันท่วงที  จะปล่อยผู้ต้องขัง 
ไปชั่วคราวก็ได้  และให้แจ้งผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปทราบว่าต้องกลับมาเรือนจํา  หรือรายงานตนยังสถานีตํารวจ
หรือที่ว่าการอําเภอภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับการปล่อยไป  และต้องปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจ้าหน้าที่นั้น ๆ  ถ้าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปไม่กลับมาเรือนจํา  ไม่ไปรายงานตน  หรือละเลยไม่ปฏิบัติ 
ตามคําสั่งดังกล่าว  โดยไม่มีเหตุที่อาจรับฟังได้  ให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นมีความผิดฐานหลบหนีที่คุมขังตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานเรือนจําแจ้งให้ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยไปรายงานตนยังสถานีตํารวจหรือที่ว่าการ
อําเภอใด  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํารีบแจ้งไปยังสถานีตํารวจหรือที่ว่าการอําเภอนั้นโดยเร็ว 
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มาตรา ๒๕ ภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับตั้งแต่ทราบเหตุผู้ต้องขังหลบหนี  เพื่อประโยชน์
ในการจัดการจับกุมผู้ต้องขังหลบหนี  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  เพื่อตรวจค้นหรือจับกุมผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนี  
เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวหลบซ่อนอยู่  และมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้าไปหรือรอจนกว่า
จะได้หมายค้นจากศาลมาได้  ผู้ต้องขังนั้นจะหลบหนีไป  หากเจ้าของหรือผู้รักษาสถานที่นั้นไม่ยอมให้เข้าไป  
เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจใช้กําลังเพื่อเข้าไป  ในกรณีจําเป็นจะเปิดหรือทําลายประตูบ้าน  ประตูเรือน  
หน้าต่าง  ร้ัว  หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทํานองเดียวกันนั้นก็ได้ 

(๒) ค้นยานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องขังซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีได้เข้าไปหลบซ่อนอยู่  
และหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะไม่สามารถตามหายานพาหนะหรือผู้ต้องขังดังกล่าวได้ 

เจ้าพนักงานเรือนจําตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  
หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยทําเอกสาร
และเครื่องหมายแสดงการมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ไว้ประจําตัวเจ้าพนักงานเรือนจําผู้ได้รับอนุมัตินั้น  
และเจ้าพนักงานเรือนจําผู้นั้นต้องแสดงเอกสารและเคร่ืองหมายดังกล่าวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจใช้อาวุธหรืออาวุธปืนตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามมาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๓  แล้วแต่กรณี  กับผู้ต้องขังนั้นได้   

มาตรา ๒๖ การใช้อํานาจตามมาตรา  ๒๕  นอกจากเจ้าพนักงานเรือนจําต้องดําเนินการ
เกี่ยวกับวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) แสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
(๒) บันทึกเหตุอันควรสงสัยและเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องเข้าค้นเป็นหนังสือให้ไว้แก่เจ้าของ  

ผู้รักษาหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น  แต่ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวอยู่  ณ  ที่นั้น  ให้เจ้าพนักงาน
เรือนจําผู้ค้นส่งมอบสําเนาหนังสือนั้นให้แก่บุคคลนั้นในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ 

(๓) รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ 
ในกรณีที่เป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก  เจ้าพนักงานเรือนจําผู้เป็นหัวหน้า

ในการเข้าค้นต้องเป็นเจ้าพนักงานเรือนจําชั้นพัศดีขึ้นไป 
มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอาณาบริเวณ

ภายนอกรอบเรือนจําซึ่งเป็นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภัยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พร้อมแสดง
แผนที่ของอาณาบริเวณดังกล่าว  ทั้งนี้  ต้องคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบริเวณน้ันประกอบด้วย 
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ในกรณีที่มีพฤติการณ์และเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลหรือยานพาหนะใดอาจส่งยาเสพติดให้โทษ  
วัตถุออกฤทธ์ิ  สารระเหย  อาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  สิ่งเทียมอาวุธปืน  
โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น  อุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว  รวมทั้งวัตถุอื่นที่เป็นอันตรายหรือกระทบต่อ
ความม่ันคงปลอดภัยของเรือนจําเข้าไปในเรือนจํา  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจตรวจค้นบุคคล 
หรือยานพาหนะนั้นในเขตปลอดภัยตามวรรคหน่ึงได้  รวมทั้งมีอํานาจยึด  ทําให้เสียหาย  ทําให้ใช้การไม่ได้  
หรือทําลายสิ่งของและทรัพย์สินที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการนําส่งสิ่งของดังกล่าวด้วย  ในกรณีที่เป็นความผิด
ทางอาญาให้มีอํานาจจับกุมและแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจแห่งท้องที่ที่ถูกจับ  เพื่อดําเนินการต่อไป 

สิ่งของและทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามวรรคสอง  หากไม่ได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีและไม่ใช่
เป็นทรัพย์สินที่ผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิด  ให้คืนแก่เจ้าของ  เว้นแต่กรณีตามหาเจ้าของไม่ได้  หรือ 
เป็นของสดเสียง่าย  ให้จําหน่ายตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจําตามมาตรา  ๒๕   
ถ้าเจ้าพนักงานเรือนจําได้ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือ  ให้บุคคลน้ันมีอํานาจช่วยการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานเรือนจําได้  หากบุคคลนั้นเจ็บป่วย  ได้รับบาดเจ็บ  หรือตายเพราะเหตุที่ได้เข้าช่วยเหลือ 
เจ้าพนักงานเรือนจําซึ่งกระทําการตามหน้าที่  ให้บุคคลน้ันมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหน้าที่
มนุษยธรรม 

มาตรา ๒๙ เพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ให้เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจตรวจสอบจดหมาย  เอกสาร  พัสดุภัณฑ์  หรือสิ่งสื่อสารอื่น  
หรือสกัดก้ันการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใด ๆ  ซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องขัง  ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ความสงบเรียบร้อยตามวรรคหนึ่งให้หมายความเฉพาะการป้องกันเหตุร้าย  และรักษาความสงบ
เรียบร้อยของเรือนจํา 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับบรรดาคําร้องทุกข์  หรือเร่ืองราวใด ๆ  ที่ได้ย่ืนตามมาตรา  ๔๖  
และมาตรา  ๔๗  และเอกสารโต้ตอบระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความของผู้นั้น 

มาตรา ๓๐ เจ้าพนักงานเรือนจํา  ข้าราชการหรือบุคลากรจากส่วนราชการอื่น  ตามมาตรา  ๑๗  
วรรคสอง  และบุคคลซึ่งช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจําตามมาตรา  ๒๘  ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ทางอาญา  
หรือทางวินัย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  หากเป็นการกระทําที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติ
และไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจําเป็น  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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หมวด  ๓ 
การจําแนก  เขตความรับผิดชอบ  และมาตรฐานเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๓๑ การจําแนกประเภทหรือชั้นของเรือนจํา  ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยอาศัย
เกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพศของผู้ต้องขัง 
(๒) สถานะของผู้ต้องขัง 
(๓) ความประสงค์ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
(๔) ความม่ันคงของเรือนจํา 
(๕) ลักษณะเฉพาะทางของเรือนจํา 
เพื่อประโยชน์ในการอบรม  พัฒนาพฤตินิสัย  และควบคุมผู้ต้องขัง  อธิบดีจะสั่งให้จัดแบ่งอาณาเขต

ภายในเรือนจําออกเป็นส่วน ๆ  โดยคํานึงถึงประเภทหรือชั้นของเรือนจําที่ได้จําแนกไว้และความเหมาะสม 
กับผู้ต้องขังแต่ละประเภทก็ได้ 

การจัดแบ่งอาณาเขตภายในเรือนจําตามวรรคสอง  จะจัดโดยให้มีสิ่งกีดก้ันหรือขอบเขตท่ีแน่นอน  
และจัดแยกผู้ต้องขังแต่ละประเภทไว้ในส่วนต่าง ๆ  ที่ได้จัดแบ่งนั้นก็ได้  ในกรณีที่เรือนจําใดโดยสภาพ 
ไม่อาจดําเนินการดังกล่าวได้  ให้แยกการควบคุมให้ใกล้เคียงกับแนวทางดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ ให้กรมราชทัณฑ์กําหนดชื่อเรือนจํา  โดยใช้คําว่า  “เรือนจํา”  เป็นคําขึ้นต้น  
แล้วต่อด้วยชื่อของเรือนจํา  และเขตความรับผิดชอบของเรือนจําโดยอาจกําหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ 
หลายจังหวัด  ทั้งนี้  ให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และรองรับ 
การดําเนินการของศาล 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรมและแจ้งให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบด้วย 

มาตรา ๓๓ การกําหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจําให้เป็นสถานที่คุมขังเพื่อ
ดําเนินกิจการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์  ให้สามารถทําได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๓๔ เพื่อให้การบริหารงานเรือนจําและสถานที่คุมขังตามมาตรา  ๓๓  ทุกแห่ง  
เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  ให้อธิบดีวางระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานในเรือนจํา 
และสถานที่คุมขัง  การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรือนจําและเจ้าหน้าที่  การแก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนา
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พฤตินิสัยผู้ต้องขัง  การปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังแต่ละประเภท  และการอื่นอันจําเป็นตามที่กําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้กรมราชทัณฑ์นําเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้ง
ระบบและเคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจําให้มีประสิทธิภาพ   

หมวด  ๔ 
ผู้ต้องขัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรับตัวผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๓๕ เจ้าพนักงานเรือนจําจะรับบุคคลใด ๆ  ไว้เป็นผู้ต้องขังในเรือนจําได้ต่อเม่ือได้รับ
หมายอาญาหรือเอกสารอันเป็นคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  โดยให้ผู้มีอํานาจออกหมายอาญา 
หรือเอกสารดังกล่าว  ระบุเลขประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขังเท่าที่ทราบด้วย 

มาตรา ๓๖ ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจํา  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําจัดทํา
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขังโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อและนามสกุลของผู้ต้องขัง  เลขประจําตัวประชาชน  หรือเอกสารแสดงตนของผู้ต้องขัง
เท่าที่ทราบ   

(๒) ข้อหาหรือฐานความผิดที่ผู้นั้นได้กระทํา   
(๓) บันทึกลายนิ้วมือหรือสิ่งแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคล  และตําหนิรูปพรรณ   
(๔) สภาพของร่างกายและจิตใจ  ความรู้และความสามารถ 
(๕) รายละเอียดอื่นตามที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ให้กรมราชทัณฑ์นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทําทะเบียนประวัติผู้ต้องขังตามวรรคหน่ึง  

รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลด้วย 
เม่ือเจ้าพนักงานเรือนจําร้องขอ  ให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนหรือสอบสวนคดีอาญาหรือ 

เจ้าพนักงานผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลประวัติผู้ต้องขังส่งรายงานแสดงประวัติของผู้ต้องขังนั้นให้แก่ 
เจ้าพนักงานเรือนจํา 

มาตรา ๓๗ ในวันที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจํา  ให้แพทย์  พยาบาล  หรือเจ้าพนักงาน
เรือนจําที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาลทําการตรวจร่างกายของผู้ต้องขัง  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการ



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ตรวจร่างกายภายในวันที่รับตัวเข้าไว้ได้  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําเป็นผู้ตรวจร่างกายของผู้ต้องขังนั้น 
ในเบื้องต้นก่อนได้แต่ต้องจัดให้มีการตรวจโดยเร็ว  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์   

มาตรา ๓๘ ในวันที่ รับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ใหม่ในเรือนจํา  ต้องแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบถึง
ข้อบังคับเรือนจํา  ระเบียบกรมราชทัณฑ์เก่ียวกับการปฏิบัติตัวของผู้ต้องขัง  และสิทธิ  หน้าที่  และประโยชน์
ที่ผู้ต้องขังจะพึงได้รับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งเร่ืองอื่นที่จําเป็น 

ในกรณีที่ผู้ต้องขังไม่รู้หนังสือ  ต้องชี้แจงรายละเอียดในข้อบังคับเรือนจําและระเบียบกรมราชทัณฑ์
และสิทธิ  หน้าที่  และประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะพึงได้รับตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งเร่ืองอื่น
ที่จําเป็นตามวรรคหน่ึงให้ผู้ต้องขังทราบด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าใจด้วย 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วย 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ต้องขังมีเด็กอายุต่ํากว่าสามปีซึ่งอยู่ในความดูแลของตนติดมายังเรือนจํา  

หรือเด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขังในเรือนจํา  หากมีความจําเป็นหรือปรากฏว่าไม่มีผู้ใด 
จะเลี้ยงดูเด็กนั้น  ผู้บัญชาการเรือนจําจะอนุญาตให้เด็กนั้นอยู่ในเรือนจําจนกว่าเด็กอายุครบสามปีก็ได้   
หรือให้ส่งเด็กนั้นไปยังหน่วยงานซ่ึงมีหน้าที่ให้การสงเคราะห์  คุ้มครองสวัสดิภาพ  หรือพัฒนาฟื้นฟูเด็ก 
เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์  โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ 

ในกรณีมีเด็กซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจําตามวรรคหนึ่ง  ให้เรือนจําจัดหาสิ่งจําเป็นพื้นฐาน 
ในการดํารงชีวิตให้ตามสมควร   

ส่วนที่  ๒ 
การจําแนกและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดชั้น  จัดกลุ่ม  ควบคุม  แยกคุมขัง  แก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี  และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง   
ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการจําแนกลักษณะของผู้ต้องขัง  โดยให้คํานึงถึงโทษและพฤติการณ์ในการกระทําความผิด  
ลักษณะความผิด  ความรุนแรงของคดี  การกระทําความผิดที่ได้กระทํามาก่อนแล้ว  และความประพฤติ
และวินัยในระหว่างคุมขัง  ตลอดจนระยะเวลากําหนดโทษคุมขังที่เหลืออยู่ของผู้ต้องขังดังกล่าว  และให้อธิบดี
มีอํานาจย้ายผู้ต้องขังตามระบบการจําแนกและการแยกคุมขังดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ระบบการจําแนกลักษณะของผู้ต้องขังเก่ียวกับพฤติการณ์การกระทําความผิด  ลักษณะความผิด  
และความรุนแรงของคดีตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องกําหนดถึงเร่ืองการกระทําความผิดโดยบันดาลโทสะ  
โดยไตร่ตรองไว้ก่อน  หรือความเป็นอาชญากรโดยสันดาน 

มาตรา ๔๑ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๐  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการผู้ต้องขังภายในเรือนจํา  
ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการจัดชั้น  การจัดกลุ่มผู้ต้องขัง  และการแยกคุมขัง  โดยต้องคํานึงถึงประเภท 
หรือชั้นของเรือนจําที่ได้จําแนกไว้ตามมาตรา  ๓๑  และความเหมาะสมกับผู้ต้องขัง  แต่ละประเภท  แต่ละชั้น  
การควบคุม  แก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข  บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
ให้กลับตนเป็นคนดี  ให้อธิบดีจัดให้มีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม
เก่ียวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  โดยให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา  การอบรมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
การทํางาน  การฝึกวิชาชีพ  การปฏิบัติศาสนกิจ  การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม  กิจกรรมสันทนาการ  กีฬา  
รวมทั้งจะต้องมีโอกาสได้รับการติดต่อกับครอบครัว  ญาติมิตร  องค์กรเอกชนที่มีภารกิจเพื่อการแก้ไข  
บําบัด  ฟื้นฟู  และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและรับรู้ถึงข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

หมวด  ๕ 
สิทธิ  หน้าที่  ประโยชน์  และกิจการอื่น ๆ  เก่ียวกับผู้ต้องขัง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สิทธิของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๔๓ ให้เรือนจําจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
รวมทั้งต้องมีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน 

ให้ผู้ต้องขังทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน 
การกําหนดหลักสูตร  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม

ให้แก่ผู้ต้องขัง  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๔ ให้เรือนจํารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมให้แก่
ผู้ต้องขัง  รวมทั้งต้องจัดหาบรรดาเครื่องอุปกรณ์ในการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง   
เว้นแต่ผู้ต้องขังจะนําอุปกรณ์ในการศึกษาของตนเองมาใช้และได้รับอนุญาตแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ต้องขังต้องการศึกษาขั้นสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ต้องขังต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังกล่าวเอง  โดยให้เรือนจําอํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่เรือนจําใด  มีผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาเดียวกันเป็นจํานวนมากพอสมควร  
ให้เรือนจํานั้นจัดหาภิกษุ  นักบวช  หรือผู้มีความรู้หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุศาสนาจารย์หรือผู้นําทางศาสนา
แห่งศาสนาที่ผู้ต้องขังนับถือ  เพื่อสอนธรรมะ  ให้คําแนะนําทางจิตใจ  หรือประกอบศาสนกิจในเรือนจํานั้นได้  
โดยผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  และมีสิทธิที่จะมีหนังสือธรรมะ  หรือคู่มือพิธีกรรม 
ของศาสนาที่ตนนับถือไว้ในครอบครองได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๔๖ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ว่าด้วยการอภัยโทษ  การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา  และลดโทษ  ผู้ต้องขังมีสิทธิที่จะย่ืนคําร้องทุกข์   
หรือเร่ืองราวใด ๆ  ต่อเจ้าพนักงานเรือนจํา  ผู้บัญชาการเรือนจํา  อธิบดี  รัฐมนตรี  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง  หรือทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๔๗ ผู้ต้องขังมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าพนักงานของเรือนจําได้  โดยให้ได้รับความคุ้มครองและให้คําปรึกษาในทันที  รวมทั้ง 
คําร้องดังกล่าวต้องรักษาเป็นความลับและได้รับการไต่สวนชี้ขาดโดยพนักงานอัยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ต้องขังซึ่งเป็นหญิงและตั้งครรภ์ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๙   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๒   
หน้าที่และการงานของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๔๘ ผู้ต้องขังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจํา  ข้อบังคับเรือนจํา  
และระเบียบกรมราชทัณฑ์   

เจ้าพนักงานเรือนจํามีอํานาจสั่งให้ผู้ต้องขังทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดในเรือนจํา  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ทํางานสาธารณะ 
(๒) ทํางานรักษาความสะอาดหรืองานสุขาภิบาลของเรือนจํา 
(๓) ทํางานบํารุงรักษาเรือนจํา 
(๔) ทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
การทํางานของผู้ต้องขังตามวรรคสองต้องสอดคล้องกับการจําแนกลักษณะและการจัดแยกคุมขัง

ผู้ต้องขังตามมาตรา  ๓๑  โดยให้เรือนจําจัดงานให้เหมาะสมกับความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ  
กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดประจําสัปดาห์  กําหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ
ให้แก่ผู้ต้องขัง  และลักษณะของงานสาธารณะ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ตามที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๔๙ เจ้าพนักงานเรือนจําอาจสั่งให้นักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะ 
หรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา  ๔๘  นอกเรือนจําได้  โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบกรมราชทัณฑ์   

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่จะสั่งให้ออกไป
ทํางานสาธารณะหรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา  ๔๘  นอกเรือนจํา 

มาตรา ๕๐ ผู้ต้องขังไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างจากการงานที่ได้ทํา  แต่ในกรณีที่การงานที่ได้ทําไปนั้น
ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งคํานวณเป็นราคาเงินได้  ผู้ต้องขังอาจได้รับเงินรางวัลตอบแทนจากการงานน้ันได้ 

การคํานวณรายได้เป็นราคาเงินและการจ่ายเงินรางวัล  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑ ผู้ต้องขังซึ่งได้รับบาดเจ็บ  เจ็บป่วย  หรือตาย  เนื่องจากการงานตามมาตรา  ๔๘  
หรือมาตรา  ๔๙  มีสิทธิได้รับเงินทําขวัญตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทําขวัญตามวรรคหน่ึงตาย  ให้จ่ายเงินทําขวัญนั้นแก่ทายาท 

ส่วนที่  ๓ 
ประโยชน์ของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๕๒ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้ เห็นว่ามีความประพฤติดี   มีความอุตสาหะ  
ความก้าวหน้าในการศึกษา  และทําการงานเกิดผลดี  หรือทําความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ   
อาจได้รับประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) ได้รับความสะดวกในเรือนจําตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
(๒) เลื่อนชั้น 
(๓) ได้รับแต่งตั้งให้มีตําแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจํา 
(๔) ลาไม่เกินเจ็ดวันในคราวหนึ่ง  โดยไม่นับรวมเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าด้วย  เม่ือมีความจําเป็น

เห็นประจักษ์เก่ียวด้วยกิจธุระสําคัญหรือกิจการในครอบครัว  แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักร   
และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์  ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลานี้  มิให้หักออก
จากการคํานวณกําหนดโทษ  ถ้านักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกไปไม่กลับเข้าเรือนจําภายในเวลา 
ที่กําหนดเกินกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ให้ถอืว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๕) ลดวันต้องโทษจําคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวัน  แต่การลดวันต้องโทษจําคุกจะพึงกระทําได้
ต่อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือหนึ่งในสาม
ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดเวลา  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจําคุก 

(๖) ลดวันต้องโทษจําคุกลงอีกไม่เกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะหรือทํางานอื่นใดเพื่อประโยชน์
ของทางราชการนอกเรือนจําตามมาตรา  ๔๙  และอาจได้รับเงินรางวัลด้วยก็ได้   

(๗) พักการลงโทษเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือหนึ่งในสามของ
กําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า  หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษ
จําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปล่ียนโทษจําคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจําคุกมีกําหนดเวลา  และกําหนดระยะเวลา 
ที่จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขให้กําหนดเท่ากับกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู่  ทั้งนี้  ในการคํานวณระยะเวลาการพัก
การลงโทษ  ถ้ามีวันลดวันต้องโทษจําคุกตาม  (๖)  ให้นํามารวมกับระยะเวลาในการพักการลงโทษด้วย 
โดยในการพักการลงโทษ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ 

(๘) ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการหรือรับการศึกษาอบรม
นอกเรือนจําโดยมีหรือไม่มีผู้ควบคุมก็ได้  แต่การอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพหรือรับการศึกษาอบรม 
นอกเรือนจําจะพึงกระทําได้ต่อเม่ือนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของกําหนดโทษตามหมายจําคุกเม่ือคดีถึงที่สุดในขณะนั้น  และเหลือโทษจําคุกไม่เกินสามปีหกเดือน  
ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงประโยชน์ในการศึกษาอบรมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาด  และความปลอดภัย
ของสังคมประกอบกัน  แต่ถ้านักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับอนุญาตให้ออกไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือรับการศึกษาอบรมนอกเรือนจําโดยไม่มีผู้ควบคุมไม่กลับเข้าเรือนจําภายในเวลาที่กําหนดเกินกว่า 
ย่ีสิบสี่ชั่วโมง  ให้ถือว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา   

การดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และต้องนําพฤติการณ์การกระทําความผิด  
ลักษณะความผิด  และความรุนแรงของคดี  รวมตลอดทั้งการกระทําความผิดที่ได้กระทํามาก่อนแล้ว 
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๐  มาประกอบการพิจารณาด้วย   

มาตรา ๕๓ นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจําคุกตามมาตรา  ๕๒  (๕)  หรือ  (๖)  
หรือได้รับการพักการลงโทษตามมาตรา  ๕๒  (๗)  และได้รับการปล่อยตัวไปก่อนครบกําหนดโทษตามหมายศาล
ในขณะนั้น  ห้ามมิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนครบกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น   
และต้องปฏิบัติตนโดยเคร่งครัดตามเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดผู้ใดพยายามหรือได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข
ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงานเรือนจําหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจซึ่งเจ้าพนักงานเรือนจํา 
ร้องขอในกรณีจําเป็นมีอํานาจจับนักโทษเด็ดขาดผู้นั้นได้โดยมิต้องมีหมายจับ  และนํากลับเข้าจําคุกต่อไป
ตามกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู่โดยไม่ต้องมีหมายจําคุกอีก  โดยให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๕๒  (๕)  
หรือ  (๗)  พิจารณาตรวจสอบว่านักโทษเด็ดขาดได้พยายามหรือได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรหรือได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไขหรือไม่  หากปรากฏว่านักโทษเด็ดขาดไม่ได้กระทําการดังกล่าว  ให้มีคําสั่งให้มีการลด 
วันต้องโทษจําคุกหรือพักการลงโทษต่อไป  แต่หากได้กระทําการนั้น  ให้มีอํานาจสั่งเพิกถอนการลด 
วันต้องโทษจําคุกหรือการพักการลงโทษ  แล้วแต่กรณี  และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอีกด้วยก็ได้ 

ส่วนที่  ๔ 
สุขอนามัยของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๕๔ ให้เรือนจําทุกแห่งจัดให้มีสถานพยาบาล  เพื่อเป็นที่ทําการรักษาพยาบาล
ผู้ต้องขังที่ป่วย  จัดให้มีแพทย์  พยาบาล  หรือเจ้าพนักงานเรือนจําที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล 
ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําที่สถานพยาบาลนั้นด้วย  อย่างน้อยหนึ่งคน  และให้ดําเนินการอื่นใดเก่ียวกับ
การตรวจร่างกายตามมาตรา  ๓๗  การดูแลสุขอนามัย  การสุขาภิบาล  และการตรวจสุขภาพ  ตามความจําเป็น  
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการออกกําลังกายตามสมควร  และจัดให้ผู้ต้องขังได้รับอุปกรณ์ช่วย
เก่ียวกับสายตาและการได้ยิน  การบริการทันตกรรม  รวมถึงอุปกรณ์สําหรับผู้มีกายพิการตามความจําเป็น
และเหมาะสม  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์   



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วย  มีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพจิต   หรือเป็นโรคติดต่อ   
ให้ผู้บัญชาการเรือนจําดําเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว   

หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบําบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจํา 
จะไม่ทุเลาดีขึ้น  ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบําบัดรักษาสําหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ  โรงพยาบาล  
หรือสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต  นอกเรือนจําต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวผู้ต้องขัง 
ไปรักษาตัวนอกเรือนจํา  ระยะเวลาการรักษาตัว  รวมท้ังผู้มีอํานาจอนุญาต  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ   

ในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําตามวรรคสอง  มิให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจาก 
การคุมขัง  และถ้าผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ที่รับผู้ต้องขังไว้รักษาตัว  ให้ถือว่ามีความผิดฐานหลบหนี 
ที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้ต้องขังตาย  ป่วยหนัก  บาดเจ็บสาหัส  วิกลจริต  หรือจิตไม่ปกติ  
ให้ผู้บัญชาการเรือนจําแจ้งเร่ืองดังกล่าวให้คู่สมรสของผู้ต้องขังนั้น  ญาติ  หรือบุคคลที่ผู้ต้องขังระบุไว้ทราบ
โดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๕๗ ให้เรือนจําจัดให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรได้รับคําแนะนําทาง 
ด้านสุขภาพและโภชนาการจากแพทย์  พยาบาล  หรือเจ้าพนักงานเรือนจําที่ผ่านการอบรมด้านการพยาบาล  
และต้องจัดอาหารที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์  ทารก  เด็กและมารดา 
ที่ให้นมบุตร  และต้องไม่ขัดขวางผู้ต้องขังหญิงในการให้นมบุตรและการดูแลบุตร  เว้นแต่มีปัญหาด้านสุขภาพ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๕๘ ให้เรือนจําจัดเตรียมให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลนอกเรือนจํา  ณ  ท้องที่ที่เรือนจํานั้นตั้งอยู่  หากเด็กคลอดในเรือนจํา  ห้ามมิให้บันทึกว่า
เด็กเกิดในเรือนจํา  โดยให้ระบุเฉพาะท้องที่ที่เรือนจํานั้นตั้งอยู่   

เม่ือผู้ต้องขังหญิงคลอดบุตรแล้ว  ให้ผู้ต้องขังหญิงนั้นอยู่พักรักษาตัวต่อไปภายหลังการคลอดได้
ไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันคลอด  ในกรณีที่จําเป็นต้องพักรักษาตัวนานกว่านี้  ให้เสนอความเห็นของแพทย์
ผู้ทําการคลอดเพื่อขออนุญาตต่อผู้บัญชาการเรือนจํา 

ให้เด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจําได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก
เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาตามความจําเป็น  รวมทั้งการตรวจป้องกันโรค  และการบริการด้านสุขอนามัย   

การดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
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มาตรา ๕๙ ผู้ต้องขังหญิงซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิด
ดังกล่าว  ต้องได้รับคําแนะนําหรือคําปรึกษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม  และต้องได้รับการสนับสนุน 
การดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตามความจําเป็น  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้วย  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ส่วนที่  ๕ 
การติดต่อผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๖๐ ผู้ต้องขังพึงได้รับการอนุญาตให้ติดต่อกับบุคคลภายนอกตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจําเพื่อกิจธุระ  เย่ียมผู้ต้องขังหรือเพื่อประโยชน์

อย่างอื่น  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
มาตรา ๖๑ ให้เรือนจําจัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังได้พบและปรึกษากับทนายความหรือผู้ซึ่ง 

จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวได้ตามที่กําหนดในระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

ส่วนที่  ๖ 
ทรัพย์สินของผู้ต้องขัง 

 
 

มาตรา ๖๒ ทรัพย์สินชนิดใดจะเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจํา  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทรัพย์สินที่เป็นสิ่งของอนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจําแต่มีปริมาณหรือจํานวนเกินกว่าที่ 
อธิบดีอนุญาต  หรือเป็นสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจํา  ให้แจ้งญาติมารับคืนจากเจ้าพนักงานเรือนจํา  
แต่ถ้าไม่มีผู้มารับภายในเวลาที่เรือนจํากําหนด  อาจจําหน่ายแล้วมอบเงินให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังหักค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่าย  แต่ถ้าของนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียง่าย  ของอันตรายหรือโสโครกให้เจ้าพนักงานเรือนจํา
ทําลายเสีย 

การจําหน่ายและการทําลายสิ่งของตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
มาตรา ๖๓ ทรัพย์สินของผู้ต้องขังที่ตกค้างอยู่ในเรือนจํา  ในกรณีต่อไปนี้  ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 
(๑) ผู้ต้องขังหลบหนีพ้นกําหนดสามเดือนนับแต่วันที่หลบหนี 
(๒) ผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวไปแล้วและไม่มารับทรัพย์สิน  เงินรางวัล  หรือเงินทําขวัญของตนไป

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว 
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หมวด  ๖   
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการพ้นจากเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๖๔ ให้เรือนจําเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  โดยริเร่ิมเตรียมการตั้งแต่ได้รับตัว
ผู้ต้องขังไว้ในเรือนจํา  เพื่อให้มีกระบวนการในการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ต้องขังได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม  
เพื่อให้ผู้ต้องขังแต่ละคนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้  รวมทั้งต้องให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดการเรื่องส่วนตัว  
เศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 

มาตรา ๖๕ ผู้ต้องขังที่จําคุกมาแล้วจนเหลือโทษที่ต้องจําคุกตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์
กําหนด  ให้เรือนจําจัดให้พักการทํางาน  และในกรณีที่เห็นสมควรให้จัดแยกคุมขังไว้ต่างหากจากผู้ต้องขังอื่น  
แล้วจัดให้ได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งถึงกําหนดปล่อยป่วยหนัก  ไม่สามารถไปจากเรือนจําได้
และขออนุญาตอยู่รักษาตัวในเรือนจําต่อไป  ให้ผู้บัญชาการเรือนจําพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร   
แต่ต้องรายงานให้อธิบดีทราบ 

มาตรา ๖๗ เม่ือจะปล่อยตัวผู้ต้องขัง  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เรียกคืนทรัพย์สินที่เป็นของทางราชการ 
(๒) จ่ายเคร่ืองแต่งกายให้ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด  สําหรับผู้ต้องขังที่ไม่มีเคร่ืองแต่งกาย 

จะแต่งออกไปจากเรือนจํา 
(๓) ทําหลักฐานการปล่อยตัว 
(๔) คืนทรัพย์สินของผู้ต้องขังให้แก่ผู้ต้องขัง  รวมทั้งเงินรางวัลและเงินทําขวัญ   
(๕) ออกใบสําคัญการปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษ 

หมวด  ๗ 
วินัยและบทลงโทษ 

 
 

มาตรา ๖๘ ผู้ต้องขังผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจํา  ข้อบังคับเรือนจํา  
หรือระเบียบกรมราชทัณฑ์  ให้ถือว่าผู้ต้องขังผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

มาตรา ๖๙ เม่ือผู้ต้องขังกระทําผิดวินัย  จะถูกลงโทษสถานหน่ึงสถานใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกําหนดเวลา 
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(๓) ลดชั้น 
(๔) ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเย่ียมเยียนหรือติดต่อไม่เกินสามเดือน  เว้นแต่เป็นกรณี 

การติดต่อกับทนายความตามที่กฎหมายกําหนด  หรือเป็นการติดต่อของผู้ต้องขังหญิงกับบุตรผู้เยาว์ 
(๕) ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือบางอย่าง 
(๖) ขังเดี่ยวไม่เกินหนึ่งเดือน   
(๗) ตัดจํานวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ 
ในกรณีและเง่ือนไขอย่างใดจะลงโทษดังระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  การดําเนินการพิจารณาลงโทษ  

การลงโทษ  การเพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  งด  หรือรอการลงโทษ  และการอุทธรณ์  รวมทั้งผู้มีอํานาจ 
ในการดําเนินการดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผู้ต้องขังได้กระทําความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจําและความผิดนั้น
เป็นความผิดลหุโทษ  ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ของเรือนจํา  ความผิดตามมาตรา  ๗๓  หรือความผิด
ฐานพยายามหลบหนีที่คุมขัง  ให้ผู้บัญชาการเรือนจํามีอํานาจวินิจฉัยลงโทษฐานผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  
และจะนําเร่ืองขึ้นเสนอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนหรือฟ้องร้องตามกฎหมายด้วยก็ได้ 

ความผิดตามวรรคหน่ึงที่ผู้บัญชาการเรือนจําจะใช้อํานาจวินิจฉัยลงโทษทางวินัย  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ความในมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิของเอกชนที่จะเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งตามกฎหมาย 

หมวด  ๘ 
ความผิดเก่ียวกับเรือนจํา 

 
 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดเข้าไปในเรือนจําโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเรือนจําต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจํา  หรือครอบครอง
หรือใช้ในเรือนจํา  หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง  ซึ่งสิ่งของต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ยาเสพติดให้โทษ  วัตถุออกฤทธิ์  และสารระเหย  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพ 
(๒) สุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น 
(๓) เคร่ืองมืออันเป็นอุปกรณ์ในการหลบหนี 
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(๔) อาวุธ  เคร่ืองกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(๕) น้ํามันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดเพลิงได้ 
(๖) เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์  หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น  รวมทั้งอุปกรณ์สําหรับสิ่งของดังกล่าว 
(๗) สิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจําหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๓ ผู้ใดกระทําด้วยประการใดให้เข้ามาหรือให้ออกไปจากเรือนจํา  หรือครอบครอง

หรือใช้ในเรือนจํา  หรือรับจากหรือส่งมอบแก่ผู้ต้องขัง  ซึ่งสิ่งของต้องห้าม  ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) อุปกรณ์สําหรับเล่นการพนัน 
(๒) ของเน่าเสียหรือของมีพิษต่อร่างกาย 
(๓) เงินตรา 
(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์สําหรับสักร่างกาย 
(๕) สิ่งของอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือนจําหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๔ สิ่งของต้องห้ามตามความในมาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  ไม่หมายความรวมถึง

สิ่งของซึ่งมีไว้เพื่อใช้ในราชการ 
สิ่งของต้องห้ามที่มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  หรือมาตรา  ๗๓  ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
ในกรณีสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา  ๗๓  หากไม่มีการดําเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย   

ให้ผู้บัญชาการเรือนจํามีอํานาจดําเนินการกับสิ่งของต้องห้ามดังกล่าว  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๕ ถ้าผู้กระทําความผิดตามมาตรา  ๗๒  หรือมาตรา  ๗๓  เป็นเจ้าพนักงานเรือนจํา  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจํา  ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า 
ของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๖ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี
ที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
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ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  ตามวรรคหนึ่ง 
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๗๗ ให้เจ้าพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  
และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นเจ้าพนักงานเรือนจําตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๘ ในวาระเร่ิมแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๘  (๔)  
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่ง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับนโยบายทางอาญาของประเทศ  ประกอบกับ
มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ในระดับสากลท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ  และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมิได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว  ส่งผลให้การดําเนินงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  อาทิ  ข้อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  (Standard  Minimum  
Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners / SMR)  หรือข้อกําหนดของสหประชาชาติ  สําหรับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําและมาตรการท่ีมิใช่การควบคุมขังสําหรับผู้กระทําผิดหญิง  (United  Nations  Rules  for  
the  Treatment  of  Women  Prisoners  and  Non - Custodial  Measures  for  Women  Offenders)  
หรือข้อกําหนดกรุงเทพ  (Bangkok  Rules)  รวมทั้งยังไม่สามารถจัดการหรือบริหารโทษของผู้ต้องขังเฉพาะราย 
หรือเฉพาะคดีได้อย่างเหมาะสม  เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจในการดําเนินการ  และไม่สามารถดําเนินการ
ให้มีสถานที่ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องขังประเภทอ่ืน  นอกจากการคุมขังไว้ในเรือนจํา  ซึ่งทําให้ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
และการบริหารงานเรือนจําไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้  สมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์   
เพ่ือกําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข  บําบัด  ฟ้ืนฟู  
และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง  กับทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาอ่ืนในการบริหารจัดการกระบวนงานของ
กรมราชทัณฑ์  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
 
 

พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ ์พ.ศ.๒๔๘๒ 
ในพระปรมาภไิธยสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล 

คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวนัที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)  

อาทิตย์ทิพอาภา 
พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธนิ 

ตราไว้ ณ วนัที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เป็นปีที่ ๖ ในรชักาลปัจจบุัน 

-------------------------- 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า  สมควรตราบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า“พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒” 

มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ใน
ส่ วนที่ มีบัญญัติ ไ ว้ แล้ ว ในพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่ ง ขัดแย้ งกับบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการกรมราชทัณฑ์” หมายความว่า ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่

ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการใน 
(๑) เรือนจ า ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ หรือทัณฑสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมาย 
(๒) สถานฝึกและอบรม  
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มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม*มีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๕) มาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการ
กรมร าชทัณฑ์ พุ ท ธศั ก ร าช  ๒๔๘๒  ให้ แ ก้ ไ ขค า ว่ า “รั ฐ มนตรี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” 
 

หมวด ๑ 
วินัย 

มาตรา ๖  ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้องปฏิบัติตามวินัยดังที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและตามบทมาตรา ๗ , ๘ และ
มาตรา ๙ แห่งหมวดนี้ 

มาตรา ๗  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตนให้เป็นไปด้วยดี ข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์ต้อง 

ไม่ปิดบังความผิดของเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กใน
สถานฝึกและอบรม 

ไม่เสพสุราหรือยาเสพติดในที่ท าการ ในเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ในเวลาใกล้ชิดก่อนเข้าในที่ท าการ หรือก่อนปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคายแก่ผู้อยู่ในบังคับบัญชา และผู้อยู่ในความ
ควบคุม 

รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อยโดยเคร่งครัด 
แต่งเคร่ืองแบบที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัดและให้สะอาดเรียบร้อย 
ต้องสอบสวนและลงโทษหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปโดยมิ

ชักช้า เมื่อเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม
กระท าหรือจะกระท าผิด แล้วแต่กรณี 

และโดยทั่วไปต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เคร่งครัดตามกฎหมาย กฎ 
ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของเรือนจ า ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ ทัณฑสถาน
อื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือสถานฝึกและอบรม แล้วแต่กรณี 

http://www.correct.go.th/copsong/doc-discipline_act.htm#mhai-het
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มาตรา ๘  ในการเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถาน
ฝึกและอบรม ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ต้อง 

ไม่รับทรัพย์สินจากญาติมิตรของผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถาน
ฝึกและอบรมไว้ให้บุคคลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับ 

ไม่เป็นสื่อติดต่อโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน 
หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม กับญาติมิตรของบุคคลดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ที่
ก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับ  

ไม่รับหรือสัญญาว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใด ๆ จาก
ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม หรือญาติมิตรของบุคคล
เหล่านี้ 

ไม่กล่าวเท็จ ยั่วเย้า หรือทะเลาะวิวาทกับผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน และเด็ก
ในสถานฝึกและอบรม 

แสดงความเมตตากรุณาแก่ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักกัน และเด็กในสถานฝึก
และอบรม โดยชอบด้วยกฎข้อบังคับ 

และโดยทั่วไป ต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ผู้ต้องขังผู้ต้อง
กักกัน หรือเด็กในสถานฝึกและอบรม 

มาตรา ๙ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ตักเตือนแนะน า และสั่งสอน
ผู้อยู่ในบังคับบัญชา และผู้อยู่ในความควบคุมให้มีความประพฤติดี และปฏิบัติโดย
เคร่งครัดตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของเรือนจ า ทัณฑ
นิคม นิคมฝึกอาชีพ ทัณฑสถานอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือสถานฝึกและอบรม 

หมวด ๒ 
โทษผดิวินัย 

มาตรา ๑๐ ผู้ใดประพฤติผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้อาจต้องโทษตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรืออาจต้องโทษ 

(๑) ขัง 
(๒) เพิ่มเวรยาม 
(๓) กักบริเวณ 
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โทษขัง คือขังในที่ควบคุมที่สมควรแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลาย
คน 

โทษเพิ่มเวรยาม คือให้อยู่เวรยามรักษาการณ์นอกจากหน้าที่ประจ า
เพิ่มข้ึนอีก 

โทษกักบริเวณ คือกักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สมควร  

มาตรา ๑๑ การลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
สถานไล่ออกหรือปลดนั้น ถ้าผู้กระท าผิดเป็นข้าราชการชั้นจัตวาหรือเทียบเท่าชั้น
จัตวา ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอ านาจไล่ออกหรือปลดได้ ส่วนการลงโทษสถาน
อื่น ๆ ให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ ค าสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๑๒ ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษขัง เพิ่มเวรยาม หรือกักบริเวณได้
คร้ังหนึ่งไม่เกินก าหนดในตารางต่อไปนี้ 

 

ผู้บังคับบัญชา 
ผู้กระท าผิด

วินัย 
ขัง เพิ่มเวรยาม กักบริเวณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พัศดี  
ผู้คุม 

- 
๒๐ วัน 

๒๐ วัน 
๓๐ วัน 

๓๐ วัน 
๔๕ วัน 

ปลัดกระทรวง, อธิบด ี
พัศดี  
ผู้คุม 

- 
๑๕ วัน 

๑๕ วัน 
๒๐ วัน 

๒๐ วัน 
๓๐ วัน 

ผู้บัญชาการเรือนจ า 
พัศดี  
ผู้คุม 

- 
๑๐ วัน 

๑๐ วัน 
๑๕ วัน 

๑๕ วัน 
๒๐ วัน 

สารวัตรเรือนจ า 
พัศดี  
ผู้คุม 

- 
๗  วัน 

๗  วัน 
๑๐ วัน 

๑๐ วัน 
๑๕ วัน 

พัศดี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่ต่ ากวา่พัศด ี

ผู้คุม ๕  วัน ๗  วัน ๑๐ วัน 

ผู้บังคับบัญชาและผู้กระท าผิดวินัยตามตารางนี้ หมายความตลอดถึง
ข้าราชการในต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เทียบกันได้ด้วย 
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หมวด ๓ 
การรักษาวินัย 

                         
มาตรา  ๑๓  ในการรั กษาวิ นั ยข้ า ราชการกรมราชทัณฑ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการรักษาวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

        (ลงชื่อ)ป.พิบูลสงคราม 
    นายกรัฐมนตร ี
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ศ.พล.ต.ต.หญงิ ดร.พชัรา สินลอยมา

คณบด ีคณะนิตวิทิยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ



Criminology is …. ?
อาชญาวิทยา หมายถึง 
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรม 
พฤติกรรมอาชญากรและสาเหตุของ
การประกอบอาชญากรรม โดยใช้
วิธีการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และใช้
ความรู้จากหลายสาขาวชิา มาบูรณาการ
เข้าด้วยกันในการศึกษาหรือมีลักษณะ
ของสหวทิยาการ

อาชญาวทิยาเป็นสหวทิยาการ

อาชญาวทิยา

ประวตัิศาสตร์ นิติศาสตร์

รัฐศาสตร์

สังคมสงเคราะห์

จิตวทิยา

สังคมวทิยา

วทิยาศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

แพทย์ศาสตร์
ศาสตร์อ่ืน ๆ 



ทฤษฎอีาชญาวทิยา
Criminological Theories

กฎหมาย 
Law

ส านักอาชญาวทิยาดั้งเดมิ
Classical School 
of Criminology

ส านักอาชญาวทิยากึง่ดั้งเดมิ
Neo-Classical School

Of Criminology

กาย จิต
Science

ส านักอาชญาวทิยาปฏิฐานนิยม
The Positive School

ทฤษฎอีาชญาวทิยาแนวชีววทิยา
The Biological Theories

ทฤษฎอีาชญากรรมแนวจติวทิยา
Psychological Theories of 

Crimes

สังคม
Sociology

ทฤษฎอีาชญาวทิยา
แนวสังคมศาสตร์

Sociology of Criminology  

กลุ่มทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม
Social Learning Theory

กลุ่มทฤษฎคีวามกดดนัทางสังคม
Strain Theory

กลุ่มทฤษฎคีวบคุมทางสังคม 
Social control Theory

กระบวนการยุติธรรม
Justice System

ทฤษฎตีตีรา
Labeling Theory

ทฤษฎคีวามขัดแย้ง 
Conflict Theory

ทฤษฎอีาชญาวทิยาในแนวมาร์คซิสซ์
Marxist Theory

ทฤษฎผีสมผสาน 
Integrated Theory



อาชญากรรมในมุมมองต่างๆ



ศาสนา“Sin” ซ่ึงเป็นพฤตกิรรมบาปทีข่ัดต่อหลักศาสนา

กฎหมาย
“Criminal Wrong” ความผดิทางอาญา

“Civil Wrong” ความผดิทางแพ่ง

จิตวทิยา
“การปรับตวัทีไ่ม่ถูกต้อง” ท าให้บุคคลเกดิ

ความยุ่งยากในการปรับตัวเข้ากบัสภาวะแวดล้อม
ทางสังคม

อาชญาวิทยา
“Mala in se” ความช่ัวร้ายในตวัของมันเอง

“Mala prohibita” ความผดิเม่ือกฎหมายก าหนด



หลกัอาชญาวิทยา
ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการยติุธรรม



ส านกัอาชญาวทิยาดั้งเดิม



การป้องกนัอาชญากรรม
โดยสภาพแวดล้อม

หลกัอาชญาวิทยาของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม

Free will
(การมอีสิระในการเลือกพฤติกรรม)

Rationality
(การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

เลือกพฤติกรรม)

Utility
(การค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

จากผลของพฤติกรรม)

มีทฤษฎี
เป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มทฤษฎป้ีองกนั

กลุ่มทฤษฎเีศรษฐกจิ

การยบัยั้งข่มขู่

รูปแบบอาชญากรรม

คดิก่อนกระท าผดิ

กจิวตัรประจ าวนั



กลุ่มทฤษฎป้ีองกนั

การยบัยั้งข่มขู่

กระบวนการตัดสินใจของคนว่าจะเลือก
ประกอบอาชญากรรมหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัผล
ของการค านวณระหว่างโทษท่ีจะไดรั้บหาก
ถูกจบักุมกับผลท่ีคาดหมายว่าจะได้รับจาก
การกระท าความผดินั้น 

การป้องกนัอาชญากรรม
โดยสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมทางกายภาพจะท าให้คนร้าย
พฒันาแรงกระตุ้นในการประกอบอาชญากรรม 
ซ่ึงการท่ีคนร้ายจะตดัสินใจกระท าผิดหรือไม่
นั้น ข้ึนอยูก่บั “โอกาส” ในขณะกระท าผดิ 

รูปแบบอาชญากรรม

อาชญากรจะมีการเดินทางไปมาเหมือนเหยื่อ
หรือบุคคลทั่วไป แต่จะไม่ลงมือประกอบ
อาชญากรรมในสถานท่ีท่ีตนเองไม่คุ ้นเคย
หรือไม่เคยไปมาก่อน นกัทฤษฎีแนวน้ีจึงมอง
ว่าสถานท่ีเกิดเหตุเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ประกอบอาชญากรรม 

ในทางปฏิบติั

การป้องกนัทัว่ไป  คือ ใชก้ฎหมายและกระบวนการยติุธรรม
ท าใหบุ้คคลเกรงกลวัและไม่กลา้ประกอบอาชญากรรม

การป้องกนัเฉพาะ  คือ ใชก้ฎหมายและกระบวนการยติุธรรม
ท าใหผู้เ้คยเป็นอาชญากรเกรงกลวัและไม่กลา้กระท าผดิซ ้ า

ในทางปฏิบติั

ในทางปฏิบติั

จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใหเ้หมาะสม

ควบคุมทางเขา้ออกสถานท่ี

เสริมสร้างการเป็นอาณาเขต

ซ่อมบ ารุงสภาพแวดลอ้มท่ีช ารุดทรุดโทรม

การสร้างมาตรฐานความปลอดภยัในเส้นทางคมนาคม

การเฝ้าระวงัหรือการแสดงตวัของเจา้หนา้ท่ีเพื่อตดัโอกาสและ
ความเส่ียงในการประกอบอาชญากรรม

ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภยั กลอ้ง CCTVหรือการลาดตระเวร
ของเจา้หนา้ท่ีในสถานท่ีท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน 



กลุ่มทฤษฎเีศรษฐกจิ

คดิก่อนกระท าผดิ
Rational Choice Theory

บุคคลจะมีกระบวนการตดัสินใจในการประกอบ
อาชญากรรมอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงเป็นธรรมชาติของ
มนุษยท่ี์ตอ้งการมีก าไรให้มากท่ีสุดและขาดทุน
น้อยท่ีสุด ดงันั้น ผูก้ระท าความผิดจะค านวณถึง
ตน้ทุนในการกระท าความผิดวา่มีนอ้ยกวา่ผลเสีย
ท่ีจะไดรั้บ

กจิวตัรประจ าวนั
Routine Activity Theory

การมี กิจว ัตรประจ าว ันของคนเราท าอย่าง
สม ่ าเสมอ ท าอย่างน้ีทุกว ัน ท าให้อาชญากร
สังเกตและวางแผนได้ว่าคนคนน้ีจะท าอย่างไร
ต่อไป

การเพิ่มความรุนแรงของอตัราโทษ

ในทางปฏิบติั

การลดโอกาสท่ีเอ้ือใหบุ้คคลตดัสินใจกระท าความผดิ

การลดโอกาสในการตกเป็นเหยือ่ของผูก้ระท าความผดิ

การเพิ่มก าลงัของเจา้หนา้ท่ีสายตรวจ หรือการปรับปรุงแนว
ทางการตรวจตราทอ้งท่ีของต ารวจ



ดังนั้น ส ำนักอำชญำวิทยำดั้งเดิมจึงเชื่อว่ำ...
“กำรป้องกันอำชญำกรรมที่ได้ผลดีที่สุด คือ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ยุติธรรมเพื่อท ำให้มนุษย์เชื่อว่ำพฤติกรรมอำชญำกรรมจะน ำมำซึ่งผลเสียมำกกว่ำ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรประกอบอำชญำกรรม”

โดย... การลงโทษต้องมีความเหมาะสม
(Punishment had a preventive, not retributive)

การลงโทษต้องมีความรวดเร็ว
(Punishment should be prompt)

การลงโทษต้องมีความโปร่งใส
(Procedures of criminal convictions should be public)



ส านกัอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม



ความคดิ

เหตุผล

วธีิการทาง
วทิยาศาสตร์

“..ให้ความส าคัญกับตัวอาชญากร/ผู้กระท าความผิด
มากกว่าลกัษณะของการประกอบอาชญากรรม...”

มุ่งการลงโทษให้เหมาะสมกบั
ผู้กระท าความผดิไม่ใช่ลงโทษตาม
ลกัษณะของการกระท าความผดิ

มุ่งการฟ้ืนฟูบุคลกิภาพและ
การบ าบัดรักษาผู้กระท าความผดิ



อทิธิพลของแนวคดิ
ส านักปฏิฐานนิยม

การแบ่งแยกผู้ต้องขงั

การบ าบัดฟ้ืนฟู

ชาย/หญงิ

เด็ก/
ผู้ใหญ่

คนปกต/ิคนที่ผดิปกต ิ
(กายภาพ, ชีวภาพ, จติ)

ผู้เสพ = ผู้ป่วย



หลกัอาชญาวิทยาแนวสงัคมศาสตร์

Robert  Agnew
General Strain Theory



Edwin H. Sutherland

Albert K. Cohen

Frank Tannenbaum

“...พฤติกรรมอาชญากร คือ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ (Learned) 
ผา่นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction)...”

-ทฤษฎีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่าง-

“...ความตึงเครียดเก่ียวกบัความไม่พอใจของฐานะสถานภาพ
ชนชั้น จะเป็นเคร่ืองก ากบัพฤติกรรมไปสู่การบงัเกิดค่านิยม

วฒันธรรมยอ่ยท่ีจะมาสนบัสนุนการกระท าผดิ...”
-ทฤษฎีวฒันธรรมยอ่ยของการกระท าผดิ-

“...ทางออกของปัญหาการตีตรา คือ เราตอ้งปฏิเสธการระบายสี
ใหแ้ก่ความชัว่เหมือนท่ีเคยท ามา โดยกระบวนการยติุธรรม
จะตอ้งใชค้วามพยายามรณรงคเ์ร่ืองการเลิกระบายสีให้แก่
ความชัว่โดยการใชโ้ปรแกรมการปรับเปล่ียนแบบต่างๆ...”

-ทฤษฎีการระบายสีใหแ้ก่ความชัว่ร้าย-



การบูรณาการหลกัอาชญาวิทยา



...ไม่มีทฤษฎอีาชญาวทิยาใดทีจ่ะสามารถ
อธิบายอาชญากรรมได้ทุกประเภท 

แต่อาชญากรรมทุกประเภทสามารถอธิบายได้
ด้วยทฤษฎอีาชญาวทิยา... 

Theoretical Integration



การบูรณาการทฤษฎอีาชญาวทิยาแบบ End - to - End

เส้นทางท่ีน าไปสู่การเกิดอาชญากรรมและการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน ตอนแรกมีสาเหตุมาจากความลม้เหลว
ของการจดัการและการควบคุมทางสังคม (ตามแนวทฤษฎี
การยึดโยงสังคม) แต่ช่วงต่อมาอิทธิพลของกลุ่มท่ี มี
พฤติกรรมไม่ดี (ตามแนวทฤษฎีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่าง) 
กลายมาเป็นปัจจยัส าคญัยิง่กวา่สาเหตุท่ีเกิดข้ึนในตอนแรก

เช่น...



การบูรณาการทฤษฎอีาชญาวทิยาแบบ Side - by - Side

ทฤษฎีสองทฤษฎีหรือมากกว่าท่ีน ามาวิเคราะห์นั้ นจะมี
ความแตกต่างกันหรือมีลกัษณะตรงขา้มกนั เช่น low-self 
control theory ใชอ้ธิบายอาชญากรรมประเภทท่ีถูกกระตุ้น
ให้เกิดทนัที เช่น อาชญากรรมขา้งถนน ในขณะท่ี rational 
choice theory อธิบายอาชญากรรมประเภทท่ีมีการวางแผน 
เช่น อาชญากรรมแบบคอเช๊ิตขาวหรืออาชญากรรมผูดี้

เช่น...



การบูรณาการทฤษฎอีาชญาวทิยาแบบ Up - and - Down

เป็นการพฒันาต่อยอดระดบัท่ีสูงข้ึนของทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง 
มีการพฒันาสูงข้ึนในเชิงนามธรรม จนกระทัง่ความเช่ือว่า
ส่ิงนั้นเป็นความจริงโดยท่ียงัไม่ไดมี้การพิสูจน์ ซ่ึงจะเป็น
การเดินตามทฤษฎีท่ีขยายความกวา้งข้ึน

เช่น...

การลดทอนทางทฤษฎี การสังเคราะห์ทางทฤษฎี





แนวคดิทฤษฎกีารมีส่วนร่วม
“ . . . เ ป้าหมายของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน คือ 
การได้รับข้อมูลและสามารถ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้ ง
มีส่วนในการแก้ปัญหาเพื่อ
หาทางออกท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
ทุกๆ คน...”

- วนัชยั วฒันศพัท ์แปลจาก เจมส์ แอล เครตนั, 2543 -

“...การมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพอ้งกนั
ใน เ ร่ืองของความต้องการและ ทิศทางของ
การเปล่ียนแปลง และความเห็นพอ้งตอ้งกนัจะตอ้ง
มีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบติั 
เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกันได้
ควรจะต้องมีการตระหนักว่าปฏิบัติการทั้ งหมด
หรือการกระท าทั้งหมดท่ีท าโดยกลุ่มหรือในนาม
กลุ่มนั้ นได้กระท าผ่านองค์การ (organization)
ดงันั้น องคก์ารจะตอ้งเป็นเสมือนตวัน าใหบ้รรลุถึง
ความเปล่ียนแปลงได ้...”

- ยพุาพร รูปงาม, 2545-



รูปแบบของการมส่ีวนร่วม
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

(Decision Making)

มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
(Implementation)

มีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์
(Benefit)

มีส่วนร่วมในการประเมินผล
(Evaluation)

การส่งผลโดยตรง

การส่งผลยอ้นกลบั



ระดบัของการมีส่วนร่วม

การใหข้อ้มูล

การเปิดรับความคิดเห็น

การปรึกษาหารือ

การวางแผนร่วมกนั

การด าเนินกิจกรรมร่วมกนั

การร่วมติดตามตรวจสอบ

การควบคุมโดยประชาชน



Justice for all …. ?
กระบวนการยุติธรรม
คือวิธีด าเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและให้ความเป็นธรรมในทาง
กฎหมายแก่บุคคล  โดยบุคลากรและองค์กร  
หรือสถาบันต่างๆ ซ่ึงมีหน้าที่บริหารงาน
ยุตธิรรม  ได้แก่  พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ  พนักงานสอบสวน  พนักงาน
อัยการ  ทนายความ  ศาล  กระทรวง
ยุตธิรรม และกรมราชทณัฑ์



การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
เ ป็นหัวใจส าคัญของความส า เ ร็จของ     
กระบวนการยุติธรรม ชุมชนและประชา
สั งคมสาม ารถ เ ข้ าม ามี ส่ วน ร่ วมกับ
กระบวนการยุติธรรมได้หลายลกัษณะ เช่น 
อาสาสมัคร การให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่
การเป็นพยาน การไกล่เกลี่ยและระงับข้อ
พพิาท การฟ้ืนฟูผู้กระท าผดิ เป็นต้น



แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุตธิรรม

เปิดระบบยติุธรรมใหชุ้มชนและประชาสังคม
มีส่วนร่วมมากข้ึนในทุกส่วน

ส่งเสริมการจดัตั้งและขยายพลงัเครือข่าย
ยติุธรรมชุมชน

ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารตามสิทธิท่ีมีอยูต่ามกฎหมายใหม้ากข้ึน

มีแนวทางการด าเนินงานและการก าหนดนโยบาย
ท่ีชดัเจนจากรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ

ส่งเสริมการประนอมขอ้พิพาทและกระบวนการ
ยติุธรรมทางเลือก



ยุตธิรรมชุมชน (Community Justice)

“...การท างานร่วมกันแบบเป็น
หุ้นส่วนใดๆ ระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับ
ชุมชน โดยที่การท างานร่วมกันแบบ
เป็นหุ้นส่วนน้ัน เป็นการท างานโดยยึด
ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือป้องกันหรือ
ควบคุมอาชญากรรมโดยตรงและ
โดย อ้อมในระดับ เ พ่ื อนบ้ านห รือ
ในระดบัชุมชน...”

- ส านักงานกจิการยุติธรรม -



ภาพรวมโครงสรา้งศนูยยุ์ติธรรมชุมชน (ศยช.)

ส านกังานยุติธรรมจงัหวดั

ศูนยยุ์ติธรรมชุมชน (ใหม)่

(ยธ. มท. สตช. พม. อปท.)ต าบล

ศูนยยุ์ติธรรมชุมชน (เดิม)

(คุมประพฤติ/สยจ.) ชุมชน

(ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

พฒันาระบบยุติธรรมชุมชน พ.ศ. ........

การจดัตัง้และพฒันา

การบรูณาการ

• การเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

• สนับสนุนใหเ้ป็น ศยช.ใหม่

นิรันดร์ บุปผาพนัธุ์

ยุติธรรมจงัหวดัขอนแกน่



กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

และศนูยยุ์ติธรรมชุมชน

การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม
ในชุมชน

การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
การทุจริตคอรัปช่ัน 

การไกล่เกลีย่ประนอมข้อพพิาท 
การเยยีวยาเสริมพลงั แก่เหย่ือ
อาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน

การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติ
กลบัสู่ชุมชน 



ยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)

“...กระบวนการยุติธรรมไม่ควร
ผูกขาดกับการตอบสนองต่ออาชญากรรม
ในมิติเดิม แต่ควรให้ความส าคัญต่อ
การตอบสนองอาชญากรรมเพ่ือเยยีวยา
เหย่ืออาชญากรรมและชุมชน และเพ่ือ
สร้างสมานฉันทสัมพันธภาพขึ้นใหม่
โดยกระบวนการที่ยอมให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมส่ีวนร่วม...”

- อจัฉราพรรณ จรัสวฒัน์ -



หลกัการเชิงคุณค่าของ
ยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์
•หลกับุคคลนิยม (personalism)

“อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อบุคคลและสัมพนัธภาพของบุคคลเป็นล าดบัแรกก่อนท่ีจะเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายเป็นล าดบัถดัมา”

•หลกัการชดใช้เยียวยา (reparation)
“จะท าอยา่งไรใหส่ิ้งต่างๆ กลบัเขา้ท่ีเขา้ทาง” และ “จะท าอะไรบา้งเพ่ือแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายเหล่านั้น”

•หลกัการคืนกลบัสู่สังคม (reintegration)
“RJ เนน้ความส าคญัของการผกูโยงผูก้ระท าผดิไวก้บัชุมชนทอ้งถ่ินของตนอยา่งเขม้แขง็”

•หลกัการมีส่วนร่วม (participation)
“สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางตรงและท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดคือกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากอาชญากรรม 
ไดแ้ก่ เหยือ่อาชญากรรม ผูก้ระท าผดิ และชุมชน”



รูปแบบของยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์

ยติุธรรมเชิงสมานฉันท์
การไกล่เกล่ีย

เหย่ือ-ผูก้ระท าผิด

การพิจารณาแบบล้อมวง

การประชมุ
กลุ่มครอบครวัและชมุชน

คณะกรรมการบรูณาการชมุชน



การส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิน่ และองค์กร 
มีส่วนร่วมในกจิการต ารวจ

เครือข่ายชุมชน
ลกัษณะปฏิบติัการ

เครือข่ายชุมชน
ลกัษณะแนวร่วม

อาสาสมคัร
ต ารวจบา้น

กต.ตร.สภ.

อาสาจราจร

กต.ตร.สน.

- ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติวา่ดว้ยการส่งเสริมใหป้ระชาชน ชุมชน ทอ้งถ่ินและองคก์รมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจพ.ศ. ๒๕๕๑ -



อาสาสมัครต ารวจบ้าน



อาสาจราจร



โครงการดีๆ  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการป้องกนัอาชญากรรม



















การประยุกต์ทฤษฎอีาชญาวทิยา
กบังานวจัิยทางด้านอาชญาวทิยาและกระบวนการยุตธิรรม



มิติใหม่แห่งองค์กรต ารวจไทย



ผลกำรด ำเนินกำรจัดสัมมนำน ำเสนอผลงำน “สถำนีต ำรวจล้ ำสมัย” บูรณำกำรงำนในกระบวนกำร

ยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

MODERN  POLICE  STATION

ลงทะเบียนและรับเอกสาร



กลา่วรายงาน  โดย พล.ต.ท.ปิยะ อทุาโย ผูบ้ัญชาการโรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ

กลา่วเปิดการสมัมนา  โดย พล.ต.อ.ร ุง่โรจน ์แสงครา้ม รองผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติ

MODERN  POLICE  STATION

พล.ต.ท.ปิยะ อทุาโย

พิธีเปิด

พล.ต.อ.ร ุ่งโรจน ์แสงครา้ม



MODERN  POLICE  STATION

สถานีต ารวจภธูรบางแกว้  จงัหวดัสมทุรปราการ

น าเสนอผลการด าเนนิงาน 3 สถานตี ารวจตน้แบบ



MODERN  POLICE  STATION

สถานีต ารวจนครบาลภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร

น าเสนอผลการด าเนนิงาน 3 สถานตี ารวจตน้แบบ



น าเสนอผลการด าเนนิงาน 3 สถานตี ารวจตน้แบบ

MODERN  POLICE  STATION

สถานีต ารวจภธูรเมืองพทัยา จงัหวดัชลบรุี



สรปุผลการประเมินโครงการสถานีต ารวจล า้สมยั

โดย ศ.พล.ต.ต.วีรพล กลุบตุร

คณะผู้วิจัยจากโรงเ รียนนายร้อย

ต ารวจ และนายชาตรี จันทรเ์พ็ญ

ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและ

ประสานแผนกระบวนการยุติธรรม

ส านกังานกิจการยตุิธรรม



ขอ้เสนอแนะและทิศทางเดนิหนา้ขบัเคลื่อนความร่วมมอืโครงการสถานตี ารวจล า้สมยั

MODERN  POLICE  STATION

โดย นางศิวากร  ครูตันเวช รองผูอ้ านวยการส านกังานกิจการ

ยตุธิรรม  และ พล.ต.ท.ปิยะ อทุาโย ผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ



โครงการสถานีต ารวจล า้สมยั
บนพืน้ฐานทฤษฎีอาชญาวิทยา

แนวคดิของส านักอาชญาวทิยาดั้งเดมิ
(classical School)

ต ารวจ ในฐานะหน่วยงานต้นธาร
ของกระบวนการยุติธรรม 

กระบวนการด าเนินงานจะต้อง...

มีศักยภาพการท างานทีเ่หมาะสม
และมปีระสิทธิภาพสูงสุด

การให้บริการต้องมีความสะดวก 
รวดเร็ว และตอบสนอง

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

การด าเนินงานต้องมีความโปร่งใส  
ประชาชนต้องมีส่วนร่วม 

และมกีารบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืนๆ



การเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยทีก่ระท าผดิซ ้า
เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวติก่อนคืนสู่สังคม

The Paradigm Shift of Thai Juvenile Recidivists to Reconstruct 
Value of Life before reintegration



วัตถุประสงค์การวิจัย

1)  เพื่อท าความเขา้ใจกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนทีก่ระท าผิดซ ้า
ในมิติของการใหคุ้ณค่าชีวติในอดีต ความหมายของการมีชีวติในปัจจุบัน
และความมุ่งหวงัต่อชีวติในอนาคต
2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากการกระท าผิดซ ้ าสู่การตระหนัก
ในคุณค่าของชีวิต เพื่อการกลบัตนเป็นคนดีและการมีทัศนคติเชิงบวกของ
กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีกระท าผิดซ ้ าภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมปรับ
พฤติกรรมและทศันคติ



กรอบแนวคดิการวจิัย  

กระท ำผิด
ครั้งแรก / ซ้ ำ



วธีิด าเนินการวจิัย

1) กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ที่กระท าผิดซ ้า และอาศัยอยู่ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน บุคคลที่มีอายุระหว่าง 10-25 ปีแต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส 
2) เจ้าหน้าทีศู่นย์ฝึกฯ 
3) พืน้ที่ 3.1 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนชายบ้านมุทิตา  

3.2 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
3.3 ศูนย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนชายสิรินธร 

ใคร(Who) ท่ีไหน
(Where)

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



ผลการศึกษา



ข้อมูลพืน้ฐานของเยาวชนบ้านอุเบกขา บ้านสิรินธร และบ้านมุทติา

กระท าผดิซ ้ า
207 คน

กระท าผดิคร้ังแรก
51 คน

101
85

43

21

2 2 1

สัดส่วนของการกระท าผดิซ ้ ากบักระท าผดิคร้ังแรกสัดส่วนของจ านวนเดก็และเยาวชนผูก้ระท าผดิในแต่ละบา้น

สิรินธร
45%

มุทติา
21%

อุเบกขา
34%

จ านวนคดีแยกตามประเภทของการกระท าผดิ



63

ข้อมูลเยาวชน

ไม่ไดเ้รียน
22%

ประถม
31%

ม.ตน้
38%

ม.ปลาย
8%

ปวช.
1%

145

8 18 13

63

6

140

38

170

99
131 148

ทีม่าของรายได้

การศกึษาของเยาวชน

กจิกรรมยามวา่ง



กระบวนทัศน์
อดตี ปัจจุบัน อนาคต

ให้คุณค่าชีวติตนเองใน
เชิงลบอนัเน่ืองมากจาก
ความล้มเหลวของชีวติ

ให้คุณค่าชีวติตนเองในเชิงบวก
แม้ประสบความส าเร็จในส่ิงผดิ
กฎหมายแต่ได้รับการยอมรับ

จากกลุ่ม

กจิกรรมของศูนย์ฝึก
ช่วยในด้านการปรับ
ทัศนคติและช้ีน า
แนวทางทีถู่กต้อง
ตามครรลอง
ของสังคม

วางเป้าหมาย
ของชีวติไว้ 
3 แนวทาง

ศึกษาต่อ

หางานท า

อาชีพอสิระ



การเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์

ด้านการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม

กระบวนทัศน์ทางจิตใจ

กระบวนทัศน์ทางความคดิ

1

2

3

อายุ, ระยะเวลาฝึกอบรม, กจิกรรม
ดนตรี กฬีา ศิลปะ

การฝึกวนัิย, ทกัษะและบุคลกิภาพของเจ้าหน้าที,่ เทคนิค
การฝึกอบรมแบบ เข้าใจ เข้าถึง และใกล้ชิด

ให้การศึกษาอย่างต่อเน่ืองและต่อยอดในสถานศึกษาอ่ืนๆ 
ได้, การฝึกอาชีพทีน่ าไปใช้ได้จริง, มแีหล่งงานรองรับ

ปัจจยัสนับสนุน กระบวนทัศน์ ล าดบัการเปลีย่น



โครงการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ฯ
บนพืน้ฐานทฤษฎีอาชญาวิทยา

ทฤษฎกีารคบหาสมาคมทีแ่ตกต่าง
(Differential Association Theory)

“...อาชญากรรมน้ันเกดิจากการที่
อาชญากรเข้าไปคบค้าสมาคมกบัคน

หรือกลุ่มคนทีเ่ป็นอาชญากร
แล้วเรียนรู้วธีิการกระท าความผดิ
จากการคบค้ากบัคนเหล่าน้ัน...”

- Edwin Sutherland -

พฤติกรรมอาชญากรรมเรียนรู้กนัได้

เกดิขึน้ภายในกลุ่มทีม่คีวามสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิด

มีมุมมองการมองกฎหมายว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการคบค้าสมาคม เช่น ความถี่ 
ระยะเวลา ล าดับความส าคญั และความเข้มข้น

เหมือนกบัการเรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ

ความต้องการและค่านิยมทัว่ไป
ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมได้

ผ่านกระบวนการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน

มวีธีิการ แรงจูงใจ แรงขบั เหตุผล และความเช่ือ

เป็นอาชญากรเพราะมองว่าการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นส่ิงถูกต้อง



โครงการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ฯ
บนพืน้ฐานทฤษฎีอาชญาวิทยา (ต่อ)

ทฤษฎพีนัธะทางสังคม
(Social Bond Theory)

“...บุคคลทีม่คีวามผูกพนักบั
องค์กรหรือกลุ่มในสังคม มกัจะ
มีแนวโน้มที่จะไม่ประกอบ

อาชญากรรม...”
- Travis Hirschi -

Attachment = ความผูกพนัหรือความรักใคร่
กบับุคคลอ่ืน หรือสนใจในความรู้สึกนึกคดิ
ของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะคนในครอบครัว

Commitment = การทีบุ่คคลถูกผูกมดักบั
การด าเนินชีวติามท านองคลองธรรมของสังคม

Involvement = การทีบุ่คคลได้เข้าร่วม
กจิกรรมต่างๆ ของสังคม

Belief = ระดบัของความเช่ือทีบุ่คคลมต่ีอ
ค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม



โครงการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ฯ
บนพืน้ฐานทฤษฎีอาชญาวิทยา (ต่อ)

ทฤษฎกีารตีตรา
(Labeling Theory)

“...การกระท าผดิคร้ังล่าสุดของเดก็และ
เยาวชนเกดิจากการถูกตตีราหรือ

ประณามหยามหมิ่นว่าเป็นคนเลวร้าย
เป็นคนไม่ด ีเป็นปีศาจ จนท้ายที่สุด

กย็อมรับการตตีราน้ัน
และกระท าผดิต่อไปและรุนแรงขึน้...”

- Frank Tannenbaum -

การกระท าผดิซ ้าน้ันเกดิจาก.....
การแต่งเติม (Tagging)
การก าหนด (Defining)
การบ่งช้ี (Identify)
การกดีกนั (Segregating)
การอธิบาย (Describe)
การเน้นย า้ (Emphasizing)
การสร้างจิตส านึก (Making Conscious)
และการสร้างภาพลกัษณ์ (Self-Image)

ในทางทีไ่ม่ดใีห้เกดิขึน้ในจิตใจของผู้กระท าผดิ

การกระท าผิด
คร้ังแรก

การถูกตีตรา

การพฒันา
ตวัเองให้
ยอมรับ

การตีตรานั้นๆ

กระท าผิดต่อไป



จุดหมายของโครงการ 
“การเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทย

ทีก่ระท าผดิซ ้าเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวติก่อนคืนสู่สังคม”

จึงเช่ือว่า....

เม่ือเดก็และเยาวชนเกดิการ
กระท าผดิจากการเรียนรู้
พฤติกรรมอาชญากรรม

ต้องเสริมสร้างกระบวนทัศน์
เชิงบวกให้ตระนักในคุณค่า
ชีวติและมพีนัธะทางสังคม

เม่ือกลบัคืนสู่สังคมจะมี
เกราะป้องกนัจิตใจแม้จะมี
ปฏิกริิยาเชิงลบทีส่ะท้อน

จากสังคม

Differential Association Social Bond Labeling



โครงการตดิตามประเมินผลการจ้างงานผู้เข้าร่วม

โครงการคืนคนดสู่ีสังคม

http://www2.rsu.ac.th/files/2010Logo_JPG.zip


 ความเป็นมา

สภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบักระบวนการยติุธรรมไทย

ผูต้อ้งขงัมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว

เพิม่ขึน้
ร้อยละ ๒๗.๓๘ 

Ref: ส านกังานกิจการยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม. ๒๕๕๓.ออนไลน์. www.thaidxc.org/NLP/History/Pages

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๕๒,๗๗๐ คน ๒๑๐,๓๖๒ คน 



เรือนจ า

พ้นโทษ

-ขาดการยอมรับจากสังคม
- ปัญหาการว่างงาน,ความยากจน

กระท าผดิซ ้า



กระทรวงยุตธิรรม จึงไดจ้ดัท าโครงการคืนคนดีสู่สังคม ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็
ข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์

1. เพ่ือช่วยเหลือผูพ้น้โทษใหมี้โอกาสเขา้ถึงแหล่งงาน มีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีวิต
2. เพ่ือใหผู้พ้น้โทษสามารถกลบัคืนสู่สังคม และด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขรวมทั้งไม่หวน

กลบัไปกระท าผดิซ ้ า
3. เพ่ือกระตุน้ใหส้ังคมไดป้รับเปล่ียนทศันคติ ท่ีมีต่อผูพ้น้โทษ และสร้างความยอมรับและ

เปิดโอกาสใหผู้พ้น้โทษกลบัเขา้สู่สังคมปกติไดม้ากข้ึน



โครงการคืนคนดีสู่สงัคม
บนพืน้ฐานทฤษฎีอาชญาวิทยา

ทฤษฎตีีตราแนวใหม่
(Reintegrated Shaming Theory)

“...เม่ือสังคมได้ด าเนินการลงโทษ
เท่ากบัเป็นการท าให้บุคคลเกดิ

ความละอายอนัจะส่งผลให้บุคคล
ได้สร้างความส านึกในตนเองว่าเป็น
อาชญากรและจะมพีฤติกรรมดงักล่าว

ต่อไปอกีในอนาคต...”
- John Braithwaite -

การด าเนินการกับผู้กระท าความผิดในรูปแบบของ
การพยายามท าให้บุคคลทีก่ระท าผดิกฎหมายกลับมา
เป็นบุคคลที่เคารพกฎระเบียบของสังคมใหม่อีกคร้ัง 
ต้องใช้วิธีการ “ให้อภัย” หรือการท าให้บุคคล
ดงักล่าวไม่รู้สึกถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากร ซ่ึงเรียก
กระบวนการนีว่้า....

Reintegrated 
Shaming



วทิยากรบรรยาย

ศาสตราจารย ์พลต ารวจตรีหญิง ดร. พชัรา สินลอยมา

โทรศพัท ์0 2412 3284 โทรสาร 0 2864 9328

มือถือ 08 1826 3932, 09 0985 8488

E-mail : sinloyma@gmail.com



ขอบคุณ


