
คือ ข้อก ำหนดพฤติกรรม 
ที่แสดงออกของข้ำรำชกำร 
     ให้มีลักษณะที่พึงประสงค ์
 
 
 
 

ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม 

ต้องได้รับโทษ 

ลดเงินเดือน 
(2% หรือ 4%) 

ตัดเงินเดือน 
(2% หรือ 4% เป็นเวลำ 1,2,3 เดือน) 

ภำคทัณฑ ์

ปลดออก 
(มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

เสมือนว่ำลำออกจำกรำชกำร) 

วินัย 
ไล่ออก 



วินัยต่อประเทศชำติ 
ข้อก ำหนด วินัย 

วินัยต่อประชำชน 

วินัยต่อต ำแหน่งหน้ำที ่

วินัยต่อผู้ร่วมงำน 

วินัยต่อผู้บังคับบัญชำ 

-สนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-สนใจรับทรำบเหตุกำรณ์เคลื่อนไหวอันเป็นอันตรำยต่อประเทศชำติ 

-ต้อนรับและให้ควำมสะดวกแก่สมำชิกและประชำชน 
-ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง ท ำร้ำยสมำชิกและประชำชน 

-ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

-สุภำพ เรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี ช่วยเหลือกัน 
-ไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกัน 
-ไม่ล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ 

-ปฏิบัติรำชกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และธรรมเนียม 

-สนใจรับทรำบเหตุกำรณ์เคลื่อนไหวอันเป็นอันตรำยต่อประเทศชำติ 

-ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ อุตสำหะ เอำใจใส่และรักษำ ประโยชน์รำชกำร 

-ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำย 

-ไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ 
-ไม่ปฏิบัติรำชกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน 

-ไม่ประมำทเลินเล่อในหนำ้ที่รำชกำร 

-อุทิศเวลำให้รำชกำรไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร 

-รักษำควำมลับของรำชกำร -วำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

-ไม่อำศัยต ำแหน่งหำประโยชน์ 

-ไม่หำประโยชน์อันอำจท ำให้เสียควำมเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติของต ำแหน่ง 

-ไม่ทุจริต 

วินัยต่อตนเอง 
-รักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรมิให้เสื่อมเสีย 
  ไม่กระท ำอันได้ชื่อว่ำประพฤติชั่ว 

-ไม่เป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง  
 หรือต ำแหน่งอื่นใดในพรรคกำรเมือง 

-ไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือต ำแหน่งอ่ืนในลักษณะงำนคล้ำยคลึงกัน 
 ในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 

-ไม่ได้รับโทษถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือหนักกว่ำจ ำคุก 



กฎหมำย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

ระเบียบรัฐสภำ 
ว่ำด้วย 

กำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เรื่อง กำรลงโทษข้ำรำชกำรผู้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงบำงกรณ ี
ก ำหนดแนวทำงกำรลงโทษว่ำผู้กระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  

ควรลงโทษเป็นไล่ออกจำกรำชกำร กำรน ำเงินที่ทุจริตไปแล้วมำคืน 
หรือมีเหตุอันควรปรำนีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจำกรำชกำร 

มติ ก.ร. ที่ ๒๘/๒๕๓๗ (ว ๘) ลงวันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๓๗ 



ฐำนควำมผิดวินัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรเงินกำรคลังตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ข้อ 2 (3) ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร  
และปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

กรณีท่ี 1 ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ   
โดยกฎหมำยหรือกฎเป็นกฎใดก็ได้ ระเบียบ 
ของทำงรำชกำรต้องเป็นระเบียบโดยเฉพำะ  
เช่น ระเบียบกำรเงิน ระเบียบกำรพัสดุ เป็นต้น 

กรณีท่ี 2 ต้องปฏิบัติตำมระเบียบแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร   
โดยระเบียบแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรต้องเป็นระเบียบ 
แบบธรรมเนียมทั่วไปที่เจ้ำหน้ำที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  
เช่น ระเบียบลงชื่อมำปฏิบัติรำชกำร ระเบียบกำรแต่งกำย  
ระเบียบกำรลำ แบบแผนในกำรเสนองำนต่อผู้บังคับบัญชำ เป็นต้น 

กำรกล่ำวหำหรือกำรลงโทษตำมข้อนี้แยกเป็น      กรณี คือ 2 

          นอกจำกน้ี หำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร และแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
มีลักษณะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งประโยชน์ที่มิควรได้นี ้
อำจเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ เป็นควำมผิดฐำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต  
ตำมข้อ ๖ (๑) ของกฎ ก.ร. ว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย 



1. วิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน ในกำรจ่ำยเงิน 

ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

(ข้อ ๔๓ ระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง  
กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 

กำรจ่ำยเงินให้จ่ำยเป็นเช็ค 

หลัก 
กรณีที่จ่ำยจำกเงินทดรองรำชกำร 

ซึ่งเก็บรักษำไว้เป็นเงินสด หรือกำรจ่ำยเงิน 
ให้แกข่้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง  
ผู้รับบ ำนำญหรือเบี้ยหวัด หรือกำรจ่ำยเงิน 

ทีมี่วงเงินต่ ำกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท  
จะจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

ยกเว้น 

กำรจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรหรือด้วยวิธีอื่นใด 



(๑) กำรจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน  
     ในกรณีซื้อทรัพย์สิน/จ้ำงท ำของ/เช่ำทรัพย์สิน 
     ให้ออกเช็คสั่งจ่ำยในนำมของเจ้ำหนี ้
     หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่ำค ำว่ำ  
     “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 

(๒) กำรจ่ำยเงินให้แก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  
     นอกจำกกรณีตำม (๑) ให้ออกเช็คสั่งจ่ำย 
     ในนำมของเจ้ำหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน  
     โดยขีดฆ่ำค ำว่ำ “หรือผู้ถือ”  
     และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

(๓) ในกรณีสั่งจ่ำยเงินเพื่อขอรบัเงินสดมำจ่ำย ใหอ้อกเช็คสั่งจ่ำย 
     ในนำมเจ้ำหนำ้ที่กำรเงินของส่วนรำชกำร และขีดฆ่ำค ำวำ่  
     “หรือผู้ถือ” ออก ห้ำมออกเช็คสั่งจำ่ยเงินสด 

๒. กำรเขียน เช็ค            สั่งจ่ำยเงิน 

กำรเขียนหรือพิมพ์จ ำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร 
ใหเ้ขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิดค ำว่ำ “บำท” หรือขีดเส้น 
หน้ำจ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มชี่องว่ำงทีจ่ะเขียน 
หรือพิมพ์จ ำนวนเงินเพิ่มเติมได้ และใหข้ีดเส้นตรงหลังช่ือสกุล  
ชื่อบริษัท หรือห้ำงหุน้ส่วนจนชิดค ำว่ำ “หรือผู้ถือ”  
โดยมิให้มีกำรเขียนหรอืพิมพ์ชื่อบคุคลอื่นเพิ่มเติมได้ 

(ข้อ ๔๔-๔๕ ระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง  
กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

ห้ำมลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยในเช็คไว้ล่วงหน้ำ  
โดยยังมิได้มีกำรเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รบัเงิน วันที่ออกเช็ค  

และจ ำนวนเงินที่สัง่จำ่ย 



ก ำหนดเวลำกรณีต่ำง ๆ ดังนี ้

กรณีเดินทำงไปประจ ำต่ำงส ำนักงำน/เดนิทำงกลับ 
ภูมิล ำเนำเดิม ใหส้่งแก่ส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม 
โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน/ธนำณัติ แล้วแต่กรณี  
ภำยในสำมสิบวันนับจำกวันได้รับเงิน 

กรณีเดินทำงไปรำชกำรอื่น รวมทั้ง 
กำรเดินทำงไปตำมประเทศชั่วครำว  
ใหส้่งแก่ส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม 
ภำยในสิบห้ำวันนับจำกวันกลับมำถึง 

๓. กำร ส่งหลักฐำน กำรจ่ำยและเงินเหลือจ่ำย 

กำรยืมเงินเพื่อปฏิบัติรำชกำรนอกจำก  
(๑) หรือ (๒) ใหส้่งแก่ส่วนรำชกำรผู้ให้ยืม 
ภำยในสำมสิบวันนับจำกวันได้รับเงิน 

ในกรณีผู้ยืมได้ส่งหลักฐำนกำรจ่ำย เพื่อส่งใช้คืนเงนิยืมแล้วมีเหต ุ
ต้องทักท้วง ให้แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยมืทรำบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืม 
ปฏิบัติตำมค ำทักท้วงภำยใน ๑๕ วันนับจำกวันที่ได้รับค ำทักท้วง 
หำกผู้ยืมมิได้ด ำเนินกำรตำมค ำทักท้วงและไม่ได้ช้ีแจงเหตุผล 
ให้ส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมทรำบ ให้ส่วนรำชกำรผู้ให้ยืมด ำเนินกำร 
ตำมเงื่อนไขในสัญญำกำรยืมเงิน โดยถือว่ำผู้ยืมยงัมิได้ส่งใช ้
คืนเงินยืมเท่ำจ ำนวนที่ทักท้วง 

ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ช ำระคืนเงินยืมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณเรียกให้ชดใช้เงินยืมตำมเงือ่นไขในสัญญำกำรยืมเงิน 
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เกินสำมสิบวนันับแต่วันครบก ำหนด 
ในกรณีที่ไม่อำจปฏิบัติได้ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลังและงบประมำณรำยงำน 
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ เพื่อพิจำรณำสั่งกำรบังคับให้เป็นไปตำมสัญญำ 
กำรยืมเงินต่อไป 

(ข้อ ๕6 ระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง  
กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

(ข้อ ๕๙ ระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

1 

2 

3 



ตัวอย่ำงกำรลงโทษกรณียืมเงินทดรองรำชกำรไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือคืนไม่ถูกต้อง 

(ระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยกำรเงินจ่ำยเงินจำกคลังฯ ข้อ ๕๖) 

ผิดฐำนไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ของทำงรำชกำรฯ ลงโทษ “ตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลำ ๓ เดือน” 

ผิดฐำนไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร 

จนเป็นเหตุให้เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง ลงโทษ “ปลดออก” 

กรณีไปประจ ำต่ำงส ำนักงำน/กลับภูมิล ำเนำเดิม  
๓๐ วันนับจำกวันได้รับเงิน 

กรณีเดินทำงไปรำชกำร รวมทั้งกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว  
๑๕ วันนับจำกวันกลับมำถึง 

ปฏิบัติรำชกำรนอก (๑) หรือ (๒)  
๓๐ วันนับจำกวันได้รับเงิน 

คืนเงินเดินทำงไปรำชกำรระหว่ำงประเทศพ้นก ำหนด ๑๕ วัน  
และมีเงินเหลือจ่ำยต้องคืนแก่สมำชิกแต่มิได้คืนเงินโดยเร็ว  
เมื่อส ำนักกำรคลังมีหนังสือทวงถำมจึงน ำเงินส่งคืน 

ยืมเงินเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ มิได้ส่งหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
และเงินเหลือจ่ำยที่ยืมไป (ถ้ำมี) ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมระเบียบ  
๒ สัญญำ เป็นเวลำ ๘ เดือน ๑ วัน 



ผิดฐำนไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรและเพิกเฉยไม่มุ่งมั่น ตั้งใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกดิผลดี 

หรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ลงโทษ ปลดออก 

ยืมเงินเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศเมื่อครบตำมสัญญำยืมเงินแล้ว มิได้ส่งหลักฐำนกำรจ่ำย 
และเงินเหลือจ่ำย (ถ้ำมี) ส ำนักกำรคลังฯ ได้มีบันทึกทวงถำม ๒ ครั้ง แต่ก็ไม่ด ำเนินกำรจึงมีกำรหักเงินเดือน 
เพื่อชดใช้สัญญำกำรยืมเงินตั้งแต่ พ.ค. ๕๗ - มี.ค. ๕๘ น ำส่งรำยงำนค่ำใช้จ่ำยพร้อมหลักฐำนล่ำช้ำ ๒ ปี ๘ เดือน  
จนส ำนักกำรคลังหักเงินเดือนชดใช้จนครบ 

ผิดฐำน ปฏิบัติหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต ไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำรฯ 

ลงโทษ ไล่ออก 

น ำเงินยืมรำชกำรที่เบิกมำแต่ละรำยกำรไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์และปรำศจำกอ ำนำจตำมกฎหมำยน ำเงินยืม
รำชกำรไปหรือน ำไปใช้เพื่อแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมำยอันเป็นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต 

ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบรัฐสภำว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยจำกคลังฯ จ่ำยเงินโดยไม่มีผู้รับเงินและไม่มีใบส ำคัญคู่จ่ำยและรับ
เงินคืนโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยน ำเงินรำชกำรไปใช้จ่ำยส่วนตัว 

ผิดฐำนไม่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร และฐำนปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

โดยทุจริตและประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรง ลงโทษ ไล่ออก 


