






ค�ำน�ำ

	 หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยวนิัยข้าราชการรัฐสภาสามัญเล่มนี้
ได้จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
ระเบยีบข้าราชการรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	หมวด	๓	ข้าราชการรฐัสภาสามญั	
ส่วนที่	๕	วนิัยและการด�าเนนิการทางวนิัย	และส่วนที่	๗	การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์	ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มผีลใช้บังคับตัง้แต่วันที่	๙	มถิุนายน	
๒๕๕๔		เป็นต้นไป	รวมทัง้เพือ่เป็นการรวบรวมและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 	ซึง่ออกตามความของกฎหมายดงักล่าว	อนัได้แก่	 
กฎ	ก	.ร.	ระเบยีบ	ก.ร.	หนงัสอืคณะกรรมการข้าราชการรฐัสภาทีไ่ด้แจ้งเวยีน 
หลักเกณฑ์และวธิกีารในการด�าเนนิการเรื่องต่าง	ๆ	ที่	ก.ร.	มมีตกิ�าหนด	
ทัง้นี้	หลักการของกฎหมายใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดมิหลาย
กรณ	ี อาทเิช่น	 การก�าหนดความผดิวนิัยที่มลีักษณะเป็นการล่วงละเมดิ
หรือการคุกคามทางเพศ	 การก�าหนดโทษลดเงินเดือนเป็นร้อยละแทน 
การลงโทษลดขั้นเงินเดือน	 การก�าหนดกระบวนการสอบสวนทางวินัย 
ที่มีรายละเอียดขั้นตอนมากยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา	 
การก�าหนดแบบตัวอย่างค�าสั่งต่าง	ๆ 	ซึ่งเดมินัน้มไิด้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 
อกีทัง้ยังก�าหนดให้	 ก.ร.	 แต่งตัง้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 เพื่อท�า
หน้าที่พจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์เป็นการเฉพาะอกีด้วย
	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วย
วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา	สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และบุคคลผู้สนใจทั่วไป	
รวมทัง้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัตหิน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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พระราชบัญญัติ
ระเบยีบข้าราชการรัฐสภา

พ.ศ.	๒๕๕๔
----------------
ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้	ณ	วันที่	๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔

เป็นปีที่	๖๖	ในรัชกาลปัจจุบัน

	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	 มพีระบรม
ราชโองการโปรดเกล้า	ฯ	ให้ประกาศว่า	
	 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภาพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัด 
สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลซึง่มาตรา	๒๙	ประกอบกบัมาตรา	๓๑	มาตรา	๓๓	 
มาตรา	 ๔๓	 และมาตรา	 ๖๔	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย
	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 
โดยค�าแนะน�าและยนิยอมของรัฐสภา	ดังต่อไปนี้
 มำตรำ ๑	 พระราชบญัญัตนิี้เรยีกว่า	“พระราชบญัญตัริะเบยีบ 
ข้าราชการรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔”
 มำตรำ ๒*	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘	/	ตอนที่	๓๔	ก	/	หน้า	๘	/	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๔
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 มำตรำ ๓	 ให้ยกเลกิ
	 (๑)	พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรฐัสภา	พ.ศ.		๒๕๑๘
	 (๒)	 พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่	๒)	
พ.ศ.	๒๕๒๑
	 (๓)	 พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่	๓)	
พ.ศ.	๒๕๓๑
	 (๔)	 พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่	๔)	
พ.ศ.	๒๕๓๕
	 (๕)	 พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่	๕)	
พ.ศ.	๒๕๓๘
	 (๖)	พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ฉบับที่	๖)	
พ.ศ.	๒๕๕๑
 มำตรำ ๔	ในพระราชบัญญัตนิี้
	 “ข้าราชการรัฐสภา”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ
และแต่งตัง้ให้เป็นข้าราชการ	ตามพระราชบัญญัตนิี้
	 “ประธานรฐัสภา”	หมายความว่า	ประธานรฐัสภาตามบทบญัญัต ิ
แห่งรัฐธรรมนูญ
	 “รองประธานรัฐสภา”	หมายความว่า	รองประธานรัฐสภาตาม
บทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญ
	 “ก.ร.”	หมายความว่า	คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
	 “รัฐสภา”	หมายความว่า	สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
บทบัญญัตแิห่งรัฐธรรมนูญ
 มำตรำ ๕	ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้
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หมวด ๑
บททั่วไป

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

 มำตรำ ๖ การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาต้องเป็นไปเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ	 ความมีประสิทธิภาพ	 และความ
คุ้มค่า	 โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพคุณธรรม	 และ 
มคีุณภาพชวีติที่ดี
 มำตรำ ๗	ข้าราชการรัฐสภา	ม	ี๒	ประเภท
	 (๑)	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ได้แก่	 ข้าราชการรัฐสภาซึ่งรับ
ราชการโดยได้รับบรรจุและแต่งตัง้ตามที่บัญญัตไิว้ในหมวด	๓
	 (๒)	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืง	 ได้แก่	 ข้าราชการรัฐสภา
ซึ่งรับราชการในต�าแหน่งการเมอืงของรัฐสภาตามที่บัญญัตไิว้ในหมวด	๔
 มำตรำ ๘ วันเวลาท�างาน	 วันหยุดราชการตามประเพณี	 
วันหยุดราชการประจ�าปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการรัฐสภา	
ให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๙	 เครื่องแบบของข้าราชการรัฐสภาและระเบียบว่า
ด้วยการแต่งกายของข้าราชการรัฐสภา	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
 มำตรำ ๑๐	 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ส�าหรับข้าราชการรัฐสภาให้เป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยการนัน้
 มำตรำ ๑๑	 บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการรัฐสภาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้
 มำตรำ ๑๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา	 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่	ก.ร.	ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามวรรคหนึง่จะต้องมกีลไกและระบบในการด�าเนนิงานเพือ่ให้การบงัคบัใช้ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	 รวมทัง้ก�าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท�า
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	 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตาม 
วรรคหนึ่ง	ให้ถอืว่าเป็นการกระท�าผดิทางวนิัย

หมวด ๒
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ

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

 มำตรำ ๑๓ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกว่า	“คณะกรรมการ 
ข้าราชการรัฐสภา”	เรยีกโดยย่อว่า	“ก.ร.”	ประกอบด้วย	ประธานรัฐสภา
เป็นประธานกรรมการ	 รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธานกรรมการ	
เลขาธกิาร	ก.พ.	เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	เลขาธกิารวฒุสิภาผูท้รงคณุวฒุิ
จ�านวนแปดคนซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรเลอืกจ�านวนสีค่น	วฒุสิภาเลอืกจ�านวน 
สี่คน	 และผู ้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญจ�านวนสี่คนซึ่งข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญในสังกัดส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลอืกกนัเอง 
จ�านวนสองคน	 และข้าราชการรฐัสภาสามัญในสงักัดส�านกังานเลขาธกิาร
วุฒสิภาเลอืกกันเองจ�านวนสองคน	เป็นกรรมการ
	 ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือ
เลขาธกิารวุฒสิภาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ	ก.ร.
 มำตรำ ๑๔	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒติามมาตรา	 ๑๓	 ต้องมี
คุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
	 (๑)	 เคยรับราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีหรือต�าแหน่ง
เทียบเท่ามาแล้วหรือเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการข้าราชการประเภทใด
ประเภทหนึ่งมาแล้ว
	 (๒)	 ไม่เป ็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า	
ข้าราชการการเมอืง	 ข้าราชการรัฐสภา	 ฝ่ายการเมอืง	 สมาชกิรัฐสภา	
กรรมการพรรคการเมอืง	หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง
 มำตรำ ๑๕	 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู ้แทน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสี่ปี
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	 กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู ้แทนข ้าราชการ
รัฐสภาสามัญซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 
ซึ่งได้รับเลอืกใหม่เข้ารับหน้าที่
 มำตรำ ๑๖	 เมือ่ต�าแหน่งกรรมการผูท้รงคณุวฒุว่ิางลง								เพราะ
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๕	หรือเพราะพ้นจากต�าแหน่ง
ตามมาตรา	 ๑๙	 ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	 แล้วแต่กรณีเลือก 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๔	 
ขึ้นแทนภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่าง	 หรอืวันเปิดสมัยประชุม
รัฐสภา	แล้วแต่กรณี
	 ความในวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับส�าหรับกรณีที่ต�าแหน่ง
ว่างเพราะการพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	 ๑๙	 และวาระของกรรมการ	
ที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	 หรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอาย	ุ									
หรอืถูกยุบ
	 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกแทนต�าแหน่งที่ว่าง
เพราะพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	 ๑๙	 อยู่ในต�าแหน่งตามวาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งตนแทน
	 รัฐสภาอาจเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งออกจากต�าแหน่ง
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ได้อีกแต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกัน 
เกนิสองวาระมไิด้
 มำตรำ ๑๗	เมื่อต�าแหน่งกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภา
สามัญว่างลงเพราะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๕	หรอืเพราะ
พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	 ๒๐	 ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัด
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในสังกัดส�านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา	แล้วแต่กรณ	ีเลอืกผู้แทนข้าราชการ
รัฐสภาสามัญขึ้นแทนภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันที่ต�าแหน่งว่างลง
	 ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับเลือกแทน
ต�าแหน่งที่ว่างเพราะพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	๒๐	อยู่ในต�าแหน่ง 
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ตามวาระของกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งตนแทน
	 กรรมการผู ้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญจะด�ารงต�าแหน่ง
ตดิต่อกันเกนิหนึ่งวาระไม่ได้
 มำตรำ ๑๘ การเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิและการเลือกผู ้แทน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการ	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ประธานรัฐสภาก�าหนด
 มำตรำ ๑๙	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตาม
มาตรา	๑๕	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจากต�าแหน่ง	เมื่อ
	 (๑)	 ตาย
	 (๒)	 ลาออก
	 (๓)	 ขาดคุณสมบัตหิรอืมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๔
	 (๔)	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่
เป็นโทษส�าหรับความผดิที่ได้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ
 มำตรำ ๒๐ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตาม
มาตรา	 ๑๕	 กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญพ้นจากต�าแหน่ง	 
เมือ่
	 (๑)	 ตาย
	 (๒)	 ลาออก
	 (๓)	 พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
	 (๔)	 ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่
เป็นโทษส�าหรับความผดิที่ได้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ
 มำตรำ ๒๑	การประชุมของ	 ก.ร.	 ต้องมกีรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 จึงจะเป็น 
องค์ประชุม
	 ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ�านาจด�าเนินการ 
พจิารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
มาใช้บังคับแก่การประชุมของ	ก.ร.	 โดยอนุโลม	 เว้นแต่กรณ	ีตามมาตรา	
๓๗	วรรคสอง
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 มำตรำ ๒๒ ให้	ก.ร.	มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
มาตรฐานค่าตอบแทน	 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมตลอดทั้งการวางแผนก�าลังคนและด้านอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการ
	 (๒)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการและมาตรฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภาเพื่อให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการ
	 (๓)	 ออกกฎ	 ก.ร.	 และระเบยีบเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากร
บคุคลเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตนิี้	รวมตลอดทัง้การให้ค�าแนะน�า 
หรอืวางแนวทางในการปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี้กฎ	 ก.ร.	 เมื่อได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้
	 (๔)	 ตคีวามและวนิจิฉัยปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกดิขึ้นเนื่องจากการใช้ 
พระราชบญัญตันิี้	รวมตลอดทัง้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินกรณทีีเ่ป็นปัญหา
	 (๕)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้
รับปรญิญา	ประกาศนยีบัตรวชิาชพี	หรอืคุณวุฒอิย่างอื่น	 เพื่อประโยชน์
ในการบรรจแุละแต่งตัง้เป็นข้าราชการรฐัสภา	 และการก�าหนดอตัราเงนิเดอืน 
หรอืค่าตอบแทน	รวมทัง้ระดบัต�าแหน่งและประเภทต�าแหน่งส�าหรบัคณุวฒุ ิ
ดังกล่าว
	 (๖)	 ก�ากับ	ดูแล	ตดิตาม	ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 เพื่อ
รักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	
รวมทัง้ตรวจสอบและตดิตามการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี้
	 (๗)	พจิารณาจดัระบบทะเบยีนประวตัแิละแก้ไขทะเบยีนประวตัิ
เกีย่วกบัวนั	เดอืน	ปีเกดิและการควบคมุเกษยีณอายขุองข้าราชการรัฐสภา
	 (๘)	 ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตนิี้
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	 	(๙)	 ก�าหนดเรื่องการจัดสวัสดกิาร	 การสงเคราะห์อื่น	 และ
เงนิค่าตอบแทนพเิศษแก่ข้าราชการรัฐสภา
	 (๑๐)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ
หน้าที่ของ	ก.ร.	มาตรา	๒๓	ก.ร.	มอี�านาจแต่งตัง้อนุกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา	 เรียกโดยย่อว่า	 “อ.ก.ร.”	 เพื่อท�าการใด	 ๆ	 แทนได้การประชุม 
ของ	อ.ก.ร.	ให้น�าบทบัญญัตมิาตรา	๒๑	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ

----------------
ส่วนที่ ๑

กำรจัดระเบยีบข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
----------------

 
 มำตรำ ๒๔ การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญตาม	 
พระราชบัญญัตนิี้ให้ค�านงึถงึระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้
	 (๑)	 การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งต้องค�านึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล	 ความเสมอภาค	
ความเป็นธรรม	และประโยชน์ของทางราชการ
	 (๒)	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ต้องค�านึงถึงผลสัมฤทธิ์ 
และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน	โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
อย่างไม่เป็นธรรม
	 (๓)	 การพจิารณาความดคีวามชอบ	 การเลื่อนต�าแหน่ง	 และ 
การให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณา
จากผลงาน	ศกัยภาพ	และความประพฤตแิละจะน�าความคดิเหน็ทางการเมอืง
หรอืสังกัดพรรคการเมอืงมาประกอบการพจิารณามไิด้
	 (๔)	การด�าเนินการทางวินัย	 ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ
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	 (๕)	 การบรหิารทรพัยากรบคุคลต้องมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง
 มำตรำ ๒๕	 ข้าราชการรฐัสภาสามญัมเีสรภีาพในการรวมกลุ่ม 
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ	 และความต่อเนื่องในการจัดท�าบรกิารสาธารณะ	
และต้องไม่มวีัตถุประสงค์ทางการเมอืง
	 หลักเกณฑ์	 วธิกีาร	 และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง	
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศ	ก.ร.

ส่วนที่ ๒
กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง และกำรให้ได้รับเงนิเดอืน

และเงนิประจ�ำต�ำแหน่ง
----------------

 มำตรำ ๒๖	 ต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ม	ี ๔	 ประเภท	
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ต�าแหน่งประเภทบรหิาร	ได้แก่	ต�าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ 
สงักดัรฐัสภา	รองหวัหน้าส่วนราชการสงักดัรฐัสภา	ผูช่้วยหวัหน้าส่วนราชการ 
สงักดัรฐัสภา	และต�าแหน่งอืน่ที	่ก.ร.	ก�าหนดเป็นต�าแหน่งประเภทบรหิาร
	 (๒)	 ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	 ได้แก่	 ต�าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการภายในระดับส�านัก	ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน	และต�าแหน่งอื่นที่	ก.ร.	
ก�าหนดเป็นต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ
	 (๓)	 ต�าแหน่งประเภทวิชาการ	 ได้แก่	 ต�าแหน่งที่จ�าเป็นต้องใช้	 
ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	 เพื่อปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ของต�าแหน่งนัน้
	 (๔)	 ต�าแหน่งประเภททั่วไป	ได้แก่	ต�าแหน่งที่ไม่ใช่ต�าแหน่ง
ประเภทบรหิาร	ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	และต�าแหน่งประเภทวชิาการ	
ทัง้นี้	ตามที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๒๗ ระดบัต�าแหน่งข้าราชการรฐัสภาสามญั	มดีงัต่อไปนี้
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	 (๑)	ต�าแหน่งประเภทบรหิาร	มรีะดับดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ระดับต้น
	 	 (ข)	ระดับสูง
	 (๒)	ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	มรีะดับดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ระดับต้น
	 	 (ข)	ระดับสูง
	 (๓)	ต�าแหน่งประเภทวชิาการ	มรีะดับดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ระดับปฏบิัตกิาร
	 	 (ข)	ระดับช�านาญการ
	 	 (ค)	ระดับช�านาญการพเิศษ
	 	 (ง)	ระดับเชี่ยวชาญ
	 	 (จ)	ระดับทรงคุณวุฒิ
	 (๔)	ต�าแหน่งประเภททั่วไป	มรีะดับดังต่อไปนี้
	 	 (ก)	ระดับปฏบิัตงิาน
	 	 (ข)	ระดับช�านาญงาน
	 	 (ค)	ระดับอาวุโส
	 	 (ง)	ระดับทักษะพเิศษ
	 การจัดประเภทต�าแหน่งและระดับต�าแหน่ง	 ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๒๘	ต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญจะมีในส่วน
ราชการใด	จ�านวนเท่าใด	และเป็นต�าแหน่งประเภทใด	สายงานใด	ระดับใด	
ให้เป็นไปตามที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	 โดยต้องค�านงึถงึประสทิธภิาพประสทิธผิล	
ความไม่ซ�้าซ้อน	 และประหยัดเป็นหลัก	 และต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ก�าหนดต�าแหน่งตามมาตรา	๒๙
 มำตรำ ๒๙	ให้	ก.ร.	จัดท�ามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง	 โดย
จ�าแนกต�าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลกัษณะงาน	และจดัต�าแหน่ง 
ในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากัน 
โดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน	 ทั้งนี้	 โดยค�านึงถึงลักษณะหน้าที่	 
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ความรับผดิชอบ	และคุณภาพของงาน
	 ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งให้ระบุชื่อต�าแหน่งในสายงาน	
หน้าที่ความรับผดิชอบหลักและคุณสมบัตเิฉพาะส�าหรับต�าแหน่งไว้ด้วย
 มำตรำ ๓๐	 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการฝ่ายรัฐสภาต�าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะใด	ให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๓๑	 ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือนตาม
ต�าแหน่งในแต่ละประเภทตามที่ก�าหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูง
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายพระราชบัญญัตนิี้
	 ผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทใด	สายงานใด	ระดบัใด	จะได้รบัเงนิเดอืน 
เท่าใด	ตามบัญชเีงนิเดอืน
	 ขัน้ต�า่ขัน้สงูของข้าราชการรฐัสภาสามญั	ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด 
ในกฎ	ก.ร.
	 ข้าราชการรฐัสภาสามัญอาจได้รบัเงนิประจ�าต�าแหน่งตามบญัชี 
อัตราเงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการรฐัสภาสามญัท้ายพระราชบญัญตันิี้	
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่	ก.ร.	ก�าหนด
	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 จะได้รับเงิน
ประจ�าต�าแหน่งตามบัญชอีัตรา
	 เงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายพระราช
บัญญัตนิี้ในอัตราใด	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
	 เงนิประจ�าต�าแหน่งตามมาตรานี้	ไม่ถอืเป็นเงนิเดอืนเพือ่เป็นเกณฑ์
ในการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ
 มำตรำ ๓๒	เมื่ อมีพระราชกฤษฎีกาการปรับ เงิน เดือน 
ขั้นต�่าขั้นสูงหรือเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืน	ให้		ก.ร.		พจิารณาปรบั
เงนิเดอืนขัน้ต�่าขัน้สูงหรอืเงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงหรือเงินประจ�าต�าแหน่ง 
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ของข้าราชการพลเรอืนสามญัตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีาโดยให้กระท�า 
เป็นประกาศรฐัสภา	และให้ประธานรฐัสภาเป็นผูล้งนาม	และให้ถอืว่าเงนิเดอืน
ขัน้ต�า่ขัน้สงูและเงนิประจ�าต�าแหน่งตามประกาศรฐัสภาดงักล่าวเป็นเงนิเดอืน
ขัน้ต�่าขัน้สูงและเงนิประจ�าต�าแหน่งท้ายพระราชบัญญัตนิี้
	 เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง	
การปรับเงินเดือนหรือเงินประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่	ให้	ก.ร.		ก�าหนด 
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่คณะรัฐมนตรกี�าหนดไว้
	 ประกาศรฐัสภาตามวรรคหนึง่	และหลกัเกณฑ์และวธิกีารที	่ก.ร.	 
ก�าหนดตามวรรคสองให้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาและให้มผีลใช้บงัคบั 
ตัง้แต่วันที่พระราชกฤษฎกีาใช้บังคับ
 มำตรำ ๓๓ การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งให  ้
ข้าราชการรฐัสภาสามญัให้เป็นไปตามระเบยีบที	่ก.ร.	ก�าหนดโดยความเหน็ชอบ 
ของกระทรวงการคลัง
 มำตรำ ๓๔ ข้าราชการรฐัสภาสามญัอาจได้รบัเงนิเพิม่ส�าหรบั 
ต�าแหน่งในบางสายงานหรอืต�าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ	ตามระเบยีบที	่ก.ร.	ก�าหนด 
	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ตามภาวะเศรษฐกจิตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา	 ๓๔	 เพื่อประโยชน์แก่การ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภา	 ให้มีต�าแหน่ง
นักกฎหมายนิติบัญญัติในส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู้
และมปีระสบการณ์ในทางนติศิาสตร์	 การร่างกฎหมาย	การให้ความเห็น
ทางกฎหมาย	 การบริหารราชการแผ่นดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ	
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้
กฎหมายตามความรับผดิชอบของรัฐสภา
	 ให้นกักฎหมายนติบิญัญัตไิด้รบัเงนิเพิม่ส�าหรบัต�าแหน่งในอตัรา
ตามระเบยีบที่	ก.ร.	ก�าหนด
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	 คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต�าแหน่ง	 การแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่	 ก.ร.	
ก�าหนด

ส่วนที่ ๓
กำรสรรหำ กำรบรรจุ และกำรแต่งตั้ง

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

 มำตรำ ๓๖	การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง	ต้องเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมและค�านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว	
ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ	ทัง้นี้	ตามที่ก�าหนดในส่วนนี้
 มำตรำ ๓๗	ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ต้องมคีุณสมบัตทิั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 ก.	คุณสมบัตทิั่วไป
	 	 (๑)	 มสีัญชาตไิทย
	 	 (๒)	 อายุไม่ต�่ากว่าสบิแปดปี
	 	 (๓)	 เป็นผู ้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขด้วยความบรสิุทธิ์ใจ
	 ข.		ลักษณะต้องห้าม
	 	 (๑)	 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง
	 	 (๒)	 เป็นกรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง
	 	 (๓)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	หรือเป็นโรคตามที่ก�าหนด 
ในกฎ	ก.ร.
	 	 (๔)	 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกส่ังให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตนิี้หรอืตามกฎหมายอื่น
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  (๕)	 เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสังคม
	 	 (๖)	 เป็นบุคคลล้มละลาย
	 	 (๗)	 เป็นผู้เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จ�าคกุ	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบัความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิ 
ลหุโทษ
	 	 (๘)	 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก	 ปลดออก	 หรือไล่ออก
จากรัฐวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ
	 	 (๙)	 เป็นผูเ้คยถกูลงโทษให้ออกหรอืปลดออก	เพราะกระท�า 
ผดิวนิัยตามพระราชบัญญัตนิี้	หรอืตามกฎหมายอื่น
	 	 (๑๐)	 เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก	 เพราะกระท�าผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตนิี้หรอืตามกฎหมายอื่น
	 	 (๑๑)	 เป็นผูเ้คยกระท�า	การทจุรติในการสอบเข้ารบัราชการ 
หรอืเข้าปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั
	 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม	ข.	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	หรอื	(๑๑)	ก	.ร.	อาจพจิารณา
ยกเว้นให้เข้ารับราชการได้	 แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม	 (๘) 
หรือ	 (๙)	 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว	 
และในกรณมีลีกัษณะต้องห้ามตาม	(๑๐)	ผูน้ัน้ต้องออกจากงานหรอืออกจาก 
ราชการไปเกนิสามปีแล้ว	และต้องมใิช่เป็นกรณอีอกจากงานหรอืออกจาก 
ราชการเพราะทจุรติต่อหน้าที	่ มตขิอง	 ก.ร.	 ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้ 
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสีใ่นห้าของจ�านวนกรรมการทีม่าประชมุ	การลงมติ
ให้กระท�าโดยลับ
	 การขอยกเว้นตามวรรคสอง	ให้เป็นไปตามระเบยีบที	่ก.ร.	ก�าหนด
	 ในกรณีตามวรรคสอง	 ก.ร.	 จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย	
หรอืจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้
 มำตรำ ๓๘ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รฐัสภาสามญัเพือ่แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งใด	ให้บรรจแุละแต่งตัง้จากผูส้อบ
แข่งขันได้ในต�าแหน่งนัน้	 โดยบรรจุและแต่งตัง้ตามล�าดับที่ในบัญชผีู้สอบ
แข่งขันได้
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	 การสอบแข่งขัน	การขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้	และรายละเอยีด
เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ที่	ก.ร.	ก�าหนด
	 ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บงัคบักบัการบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการ 
ตามมาตรา	๔๐	มาตรา	๔๑	มาตรา	๔๖	มาตรา	๔๗	และมาตรา	๔๘
 มำตรำ ๓๙	 ผูส้มคัรสอบแข่งขนัในต�าแหน่งใด	 ต้องมคีณุสมบตัิ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา	 ๓๗	 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง
หรอืได้รับอนุมัตจิาก	ก.ร.	ตามมาตรา	๔๕	ด้วย
	 ส�าหรับผู้มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๗	 ข.	 (๑)	 หรอื	 (๒)	
ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองหรือกรรมการหรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง	แล้วแต่กรณี
 มำตรำ ๔๐	 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ	 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจ 
สัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	อาจคดัเลอืกบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการและแต่งตัง้ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งโดยไม่ต้องด�าเนนิการสอบแข่งขันตามมาตรา	 ๓๘	 ก็ได้	 
ทัง้นี้	ตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๔๑	 ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใดมีเหตุผลและความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งจะบรรจุบุคคลซึ่งมีความรู้	 ความสามารถ	 และความ 
ช�านาญงานสงู	 เข้ารบัราชการและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวชิาการ
ระดับช�านาญการ	 ช�านาญการพเิศษ	 เชี่ยวชาญ	 หรอืทรงคุณวุฒ	ิ หรอื
ต�าแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพเิศษกไ็ด้	ทัง้นี้	 ตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	
และเงื่อนไขที่	ก.ร.ก�าหนด
 มำตรำ ๔๒	การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ	 และการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ให้ผู้มอี�านาจดังต่อไปนี้	
เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตัง้
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	 (๑)	 การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร
ระดบัสงู	ให้ประธานรฐัสภาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	หรอืประธานวฒุสิภา 
แล้วแต่กรณี	 น�าเสนอ	 ก.ร.	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 เมื่อได้รับ
ความเหน็ชอบจาก	ก.ร.	แล้ว	ให้ประธานรฐัสภา	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
หรอืประธานวุฒสิภา	 แล้วแต่กรณ	ี เป็นผู้มอี�านาจสั่งบรรจุและน�าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตัง้
	 (๒)	 การบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดบัทรงคณุวฒุ	ิ ให้ประธานรฐัสภาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 หรอืประธาน
วุฒิสภา	 แล้วแต่กรณี	 น�าเสนอ	 ก.ร.	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ร.	 แล้ว	 ให้ประธานรัฐสภา	 ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา	 แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้มีอ�านาจส่ัง
บรรจุและน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	แต่งตัง้ 
	 (๓)	 การบรรจุและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอื่นนอกจาก	(๑)	และ	 
(๒)	 ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการวุฒิสภา	 หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรยีกชื่ออย่างอื่น	 แล้วแต่กรณเีป็นผู้มอี�านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตัง้
 มำตรำ ๔๓	 ผูไ้ด้รบับรรจแุละแต่งตัง้ตามมาตรา		๓๘	วรรคหนึง่	 
หรอืมาตรา	 ๔๐	 ให้ทดลองปฏบิัตหิน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนา
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีตามที่
ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
	 ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู ้ใดมีผลการ
ประเมนิทดลองปฏบิัตหิน้าที่ราชการตามที่ก�าหนดในกฎ	 ก.ร.	 ไม่ต�่ากว่า
มาตรฐานที่ก�าหนด	ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	 
สัง่ให้ผูน้ัน้รบัราชการต่อไป	แต่ถ้าผูน้ัน้มผีลการประเมนิทดลองปฏบิตัหิน้าที ่
ราชการต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนด	ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 
ไม่ว่าจะครบก�าหนดเวลาทดลองปฏบิัตหิน้าที่ราชการแล้วหรอืไม่ก็ตาม
	 ผูใ้ดถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคสอง	ให้ถอืเสมอืนว่าผูน้ัน้ 
ไม่เคยเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทอืนถงึการใด 
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ทีผู่้นัน้ได้ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการหรอืการรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อืน่ใด 
ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏบิัตหิน้าที่ราชการ
	 ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยให้ผู ้บังคับบัญชาด�าเนินการทางวินัย 
ตามที่บัญญัตไิว้ในส่วนที่	๕	วนิัยและการด�าเนนิการทางวนิัยและถ้าผู้นัน้
มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองก็ให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนิน
การตามวรรคสองไปก่อน
	 ความในวรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	และวรรคสามให้ใช้บังคับกับ
ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา	๔๗	ในระหว่าง
ที่ยังทดลองปฏบิัตหิน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม
 มำตรำ ๔๔ การแต่งตัง้ข้าราชการรฐัสภาสามญัให้ด�ารงต�าแหน่ง
ในสายงานที่ไม่มกี�าหนดไว้ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง	จะกระท�ามไิด้
 มำตรำ ๔๕	 ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
สามัญต�าแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับ
ต�าแหน่งนัน้ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
	 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็น	ก.ร.	อาจอนุมัติให้แต่งตัง้ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
ส�าหรับต�าแหน่งตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งก็ได้
	 ในกรณีที่	 ก.ร.	 ก�าหนดให้ปริญญา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
หรอืคุณวุฒใิดเป็นคุณสมบัตเิฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง	 ให้หมายถงึปรญิญา	
ประกาศนยีบัตรวชิาชพี	หรอืคุณวุฒทิี่	ก.ร.	รับรอง
 มำตรำ ๔๖ การย้าย	 การโอน	 หรือการเลื่อนข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญใน 
หรอืต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 แล้วแต่กรณ	ี ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
ในกฎ	ก.ร.
	 การย้ายหรือการโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งในระดับที่ต�่ากว่าเดิม	 จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่จะได้รับ 
ความยนิยอมจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นัน้
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	 การบรรจุข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้ออกจากราชการไป
เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรบัราชการทหาร	หรอืได้รบัอนมุตัจิาก	ก.ร.	ให้ไปปฏบิตังิานใด	ๆ 	 
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส�าหรับการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญเหมือน	 
เต็มเวลาราชการหรือออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการ 
ในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ	 กลบัเข้ารบัราชการในส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา	ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	 
สายงานใดระดบัใด	 และให้ได้รบัเงนิเดอืนเท่าใด	 ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารที่	ก.ร.	ก�าหนด
	 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้
และตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 ข้าราชการรัฐสภา
สามัญที่ได้ออกจากราชการไป	 เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อ
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือได้รับ
อนุมัตจิาก	 ก.ร.	 ให้ไปปฏบิัตงิานใด	 ๆ	 ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนัน้ส�าหรับ
การค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญเหมือนเต็มเวลาราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ	 ให้มสีทิธนิับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ
รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร	
หรอืวันที่ได้ปฏบิัตงิานใด	ๆ	ตามที่ได้รับอนุมัตจิาก	ก.ร.	แล้วแต่กรณ	ีและ
วันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อ
กันเสมอืนว่าผู้นัน้มไิด้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ	ส�าหรับผู้ซึ่งออกจาก
ราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ	 ซึ่งได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสาม	 ให้มสีทิธนิับ
เวลาราชการก่อนออกจากราชการเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ
ตามพระราชบัญญัตนิี้
 มำตรำ ๔๗ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น	หรอืพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นหรอืการโอนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่	ก.ร.	ก�าหนด 
มาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 อาจกระท�าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ	 
โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 แล้วแต่กรณ	ี
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ท�าความตกลงกับเจ้าสังกัด	 แล้วเสนอ	 ก.ร.	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 ทั้งนี้	 
จะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	สายงานใดระดับใด	และให้ได้รับ
เงนิเดอืนเท่าใด	ให้	ก.ร.	เป็นผู้พจิารณาก�าหนด	แต่เงนิเดอืนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มคีุณวุฒ	ิความสามารถ	และ
ความช�านาญงานในระดับเดยีวกัน
	 เพือ่ประโยชน์ในการนบัเวลาราชการ	ให้ถอืเวลาราชการหรอืเวลา 
ท�างานของผู้ที่โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ง	 เป็นเวลาราชการของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัตนิี้ด้วย
 มำตรำ ๔๘	 พนกังานส่วนท้องถิน่ซึง่ไม่ใช่ออกจากงานในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการรัฐสภาสามัญตาม 
พระราชบัญญัตนิี้	 และไม่ใช่ข้าราชการการเมอืงข้าราชการวสิามัญ	 หรอื
ข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว	 ถ้าสมัครเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับ
ราชการ	ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ	ก.ร.	เพื่อพจิารณาอนุมัต	ิทัง้นี้	
จะแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทใด	 สายงานใด	 ระดับใด	 และได้รับ 
เงนิเดือนเท่าใด	ให้	ก.ร.	เป็นผู้พิจารณาก�าหนด	แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ 
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีคุณวุฒิ	 ความสามารถ	
และความช�านาญงานในระดับเดยีวกัน
	 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ	 ให้ถือเวลาราชการหรือ
เวลาท�างานของผู้เข้ารับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ	
หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่นัน้เป็นเวลาราชการของข้าราชการรฐัสภาสามญั
ตามพระราชบัญญัตนิี้ด้วย
 มำตรำ ๔๙	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งตามมาตรา	 ๔๕	 แล้ว	 หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มคีุณสมบัติ
ไม่ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งนัน้	 ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด�ารงต�าแหน่งตามเดิม
หรือต�าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน	 แต่ทั้งนี้



30     รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู ้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจและหน้าที	่
และการรับเงินเดือน	 หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ 
อยู่ก่อนได้รับค�าสั่งให้กลับไปด�ารงต�าแหน่งตามเดิมหรือต�าแหน่งอื่น 
ในประเภทเดยีวกันและระดับเดยีวกัน
	 การรบัเงนิเดอืน	สทิธแิละประโยชน์ของผูท้ีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้กลับไป 
ด�ารงต�าแหน่งตามเดมิหรอืต�าแหน่งอืน่ในประเภทเดยีวกันและระดับเดยีวกัน
ตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่	ก.ร.	ก�าหนด
	 ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปด�ารงต�าแหน่งตามเดิม
หรือต�าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้	
ไม่ว่าด้วยเหตุใด	ให้	ก.ร.	พจิารณาเป็นการเฉพาะราย
 มำตรำ ๕๐ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา
สามัญและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งใดตามมาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	 มาตรา	
๔๐	มาตรา	๔๑	มาตรา	๔๖	มาตรา	๔๗	และมาตรา	๔๘	หากภายหลัง 
ปรากฏว่าขาดคุณสมบตัทิัว่ไปหรอืมลีกัษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รบัการยกเว้น
ตามมาตรา	๓๗	หรอืขาดคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งนัน้โดยไม่ได้รับ 
อนุมัตจิาก	 ก.ร.	 ตามมาตรา	๔๕	อยู่ก่อนก็ด	ี มกีรณตี้องหาอยู่ก่อนและ 
ภายหลงัเป็นผูข้าดคณุสมบตัเินือ่งจากกรณต้ีองหานัน้ก็ดใีห้ผูบ้งัคบับญัชา 
ซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	สั่งให้ผู้นัน้ออกจากราชการโดยพลัน	
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ�านาจและ
หน้าที่	 และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธ ิ
จะได้รบัจากทางราชการก่อนมคี�าสัง่ให้ออกนัน้	และถ้าการเข้ารบัราชการ
เป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
 มำตรำ ๕๑	 ในกรณีที่ต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญว่างลง	 
หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้	 และเป็นกรณีที่ 
มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 มีอ�านาจสั่งให้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เห็นสมควรรักษาการในต�าแหน่งนัน้ได้
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	 ผูร้กัษาการในต�าแหน่งตามวรรคหนึง่	ให้มอี�านาจหน้าทีต่ามต�าแหน่ง 
ที่รักษาการนัน้	 ในกรณทีี่มกีฎหมายอื่น	 กฎ	 ระเบยีบ	 ข้อบังคับ	 มต	ิ ก.ร.	 
หรอืค�าสั่งผู้บังคับบัญชา	 แต่งตัง้ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งนัน้	 ๆ	 เป็นกรรมการ	 
หรอืให้มอี�านาจหน้าทีอ่ย่างใด	กใ็ห้ผูร้กัษาการในต�าแหน่งท�าหน้าทีก่รรมการ	 
หรอืมอี�านาจหน้าทีอ่ย่างนัน้ในระหว่างทีร่กัษาการในต�าแหน่ง	แล้วแต่กรณี
 มำตรำ ๕๒	 ในกรณทีี่มเีหตุผลความจ�าเป็น	 ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	มอี�านาจสั่งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้
ประจ�าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นการชั่วคราว	โดยให้พ้นจากต�าแหน่ง
หน้าที่เดมิได้ตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	
	 การให้ได้รับเงินเดือน	 การแต่งตั้ง	 การเลื่อนเงินเดือน 
การด�าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๕๓	ในกรณีที่มีเหตุผลความจ�าเป็น	 ผู้บังคับบัญชา 
ซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	มอี�านาจสัง่ให้ข้าราชการรฐัสภาสามญั 
พ้นจากต�าแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงนิเดอืนในต�าแหน่งเดมิ	 โดยให้
รับเงนิเดอืนในอัตราก�าลังทดแทนโดยมรีะยะเวลาตามที่	 ก.ร.	 ก�าหนดได้	
ทัง้นี้	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
	 การให้พ้นจากต�าแหน่ง	 การให้ได้รับเงินเดือน	 การแต่งตั้ง	 
การเลื่อนเงินเดือน	 การด�าเนินการทางวินัย	 และการออกจากราชการ
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 
ในกฎ	ก.ร.
	 ในกรณทีีห่มดความจ�าเป็นหรอืครบก�าหนดระยะเวลาการให้รบั 
เงินเดือนในอัตราก�าลังทดแทนให้ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจ ุ
ตามมาตรา	๔๒	สัง่ให้ข้าราชการรฐัสภาสามัญผูน้ัน้พ้นจากการรบัเงนิเดอืน 
ในอตัราก�าลงัทดแทนและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งตามเดมิหรอืต�าแหน่งอืน่ 
ในประเภทเดยีวกันและระดับเดยีวกัน
 มำตรำ ๕๔	 ในกรณีที่ศาลปกครองมีค�าพิพากษาถึงที่สุดส่ังให้ 
เพกิถอนค�าสัง่แต่งตัง้ข้าราชการรฐัสภาสามญั	 ให้เป็นหน้าทีข่องส่วนราชการ
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สังกัดรัฐสภาโดยความเห็นชอบของ	 ก.ร.	 ในการส่ังการตามสมควร 
เพื่อเยยีวยาและแก้ไขหรอืด�าเนนิการตามที่เห็นสมควรได้

ส่วนที่ ๔
กำรเพิ่มพูนประสทิธภิำพและเสรมิสร้ำงแรงจูงใจ

ในกำรปฏบิัตริำชกำร
----------------

 มำตรำ ๕๕	 ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่ด�าเนินการ 
ให้มกีารเพิม่พนูประสทิธภิาพและเสรมิสร้างแรงจงูใจแก่ข้าราชการรฐัสภา
สามัญ	 เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ	 คุณธรรมจริยธรรม	
คุณภาพชีวิต	 มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกจิของทางราชการ	ทัง้นี้	ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที	่ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๕๖	 ผู้บังคบับัญชาต้องปฏบัิตตินต่อผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา
อย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด�ารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
 มำตรำ ๕๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ใน 
ประมวลจรยิธรรมและระเบยีบวนิยัและปฏบิตัริาชการอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของทางราชการ	ให้ผู้บังคับบัญชาพจิารณา
เลือ่นเงนิเดอืนให้ตามควรแก่กรณตีามทีก่�าหนดในกฎ	 ก.ร.	 และจะให้บ�าเหนจ็
ความชอบอย่างอื่นซึ่งอาจเป็นค�าชมเชย	 เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัล
ด้วยก็ได้
 มำตรำ ๕๘ การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม	
ฝึกอบรม	ดูงานหรอืปฏบิัตกิารวจิัยในประเทศหรอืต่างประเทศ	ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๕๙ ให้ผู ้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและ
เลื่อนเงนิเดอืน	ทัง้นี้	ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่	ก.ร.	ก�าหนด
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	 ผลการประเมนิตามวรรคหนึ่ง	 ให้น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาและเพิ่มพูนประสทิธภิาพการปฏบิัตริาชการด้วย
 มำตรำ ๖๐	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ใดถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงิน
เดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการค�านวณบ�าเหน็จบ�านาญ
หรอืให้ได้รับสทิธปิระโยชน์อื่นตามระเบยีบที่	ก.ร.	ก�าหนด

ส่วนที่ ๕
วนิัยและกำรด�ำเนนิกำรทำงวนิัย

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

 มำตรำ ๖๑	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที ่
ก�าหนดไว้ในกฎ	ก.ร.	ผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม	ถือว่าผู้นั้นกระท�า 
ผดิวนิัย	จะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัตไิว้ในมาตรา	๖๓
 มำตรำ ๖๒	 ให้ผู ้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา 
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�า
ผดิวนิัย	ทัง้นี้	ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๖๓	 ข้าราชการรฐัสภาสามัญผูใ้ดกระท�าผดิวนิยั	จะต้อง 
ได้รับโทษทางวนิัย	เว้นแต่มเีหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัตไิว้ในส่วนนี้	
	 โทษทางวนิัยม	ี๕	สถาน	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ภาคทัณฑ์
	 (๒)	ตัดเงนิเดอืน
	 (๓)	ลดเงนิเดอืน
	 (๔)	ปลดออก
	 (๕)	ไล่ออก
 มำตรำ ๖๔	 การลงโทษข้าราชการรฐัสภาสามญัให้ท�าเป็นค�าสัง่	 
ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด	 และต้องเป็นไป 
ด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติโดยในค�าสั่งลงโทษให้แสดงว่า 
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ผู้ถูกลงโทษกระท�าผิดวินัยในกรณีใดตามที่ก�าหนดไว้ในกฎ	ก.ร.	ตาม
มาตรา	๖๑
 มำตรำ ๖๕ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัย	 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ 
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ทราบ
โดยเรว็	และให้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	ด�าเนนิการ 
ตามพระราชบัญญัตนิี้โดยเร็วด้วยความยุตธิรรมและโดยปราศจากอคติ
	 ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา	 ๔๒	 ผู้ใดละเลยไม่ปฏบิัตหิน้าที่ตามวรรคหนึ่ง	 หรอืปฏบิัตหิน้าที่
โดยไม่สุจรติให้ถอืว่าผู้นัน้กระท�าผดิวนิัย
	 อ�านาจหน้าที่ของผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา	 ๔๒	 ตามส่วนนี้	 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	
๔๒	 จะมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต�า่	 ลงไปปฏบิตัแิทนตามหลกัเกณฑ์
ที่	ก.ร.	ก�าหนดก็ได้
 มำตรำ ๖๖ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา	 ๖๕	 หรือความ 
ดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	 
ให้ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	รีบด�าเนินการ
หรือสั่งให้ด�าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควร 
กล่าวหาว่าผู้นัน้กระท�าผดิวนิัยหรอืไม่	 ถ้าเห็นว่ากรณไีม่มมีูลที่ควรกล่าว
หาว่ากระท�าผดิวนิัยก็ให้ยุตเิรื่องได้
	 ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ผู้ใดกระท�าผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว	ให้ด�าเนินการ
ต่อไปตามมาตรา	๖๗	หรอืมาตรา	๖๘	แล้วแต่กรณี
 มำตรำ ๖๗	 ในกรณทีีผ่ลการสบืสวนหรอืพจิารณาตามมาตรา	
๖๖	ปรากฏว่ากรณมีมูีลถ้าความผดินัน้มใิช่เป็นความผดิวนิยัอย่างร้ายแรง	 
และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบ	พร้อมทัง้ 
รับฟังค�าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว	 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา	 ๔๒	 เห็นว่าผู ้ถูกกล่าวหาได้กระท�าผิดตามข้อกล่าวหา	 
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ให้ผู ้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้
	 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา	๔๒	เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท�าผิดตามข้อกล่าวหา	 
ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุตเิรื่อง
 มำตรำ ๖๘	 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตาม
มาตรา	 ๖๖	 ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 
ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	แต่งตัง้คณะกรรมการ 
สอบสวน	 ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทัง้รับฟังค�าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา	 เมื่อคณะ 
กรรมการสอบสวนด�าเนนิการเสรจ็	 ให้รายงานผลการสอบสวนและความเหน็
ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒
	 ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 เห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท�าผดิตามข้อกล่าวหา	 ให้สั่งยุตเิรื่อง	 แต่ถ้าเห็นว่า 
ผูถ้กูกล่าวหาได้กระท�าผดิตามข้อกล่าวหา	ให้ด�าเนนิการต่อไปตามมาตรา	 
๗๑	หรอืมาตรา	๗๒	แล้วแต่กรณี
 มำตรำ ๖๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส�าหรับกรณี
ที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญต�าแหน่งต่างกัน	 หรือต่างส่วนราชการสังกัด
รัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิัยร่วมกัน	ให้ด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งด�ารงต�าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงหรือด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ ิ
ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมิได้
ด�ารงต�าแหน่งประเภทและระดับดังกล่าวในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เดยีวกัน	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอืประธานวุฒสิภา	แล้วแต่กรณ	ี
เป็นผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
	 (๒)	 ส�าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญต่างส่วนราชการสังกัด
รฐัสภากนัถกูกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยัร่วมกนั	 ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเว้นแต่ 
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เป็นกรณีที่มีผู ้ถูกกล่าวหาด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือ
ด�ารงต�าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวฒุร่ิวมด้วย ให้ประธานรฐัสภา
เป็นผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
 (๓) ส�าหรับกรณอีื่น ให้เป็นไปตามที่ ก.ร. ก�าหนด
 มาตรา	๗๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับ            
การด�าเนนิการทางวนิัยให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ร. 
 ในกรณทีีเ่ป็นความผดิทีป่รากฏชดัแจ้งตามทีก่�าหนดในกฎ ก.ร.  
จะด�าเนนิการทางวนิัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
 มาตรา	๗๑	ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ สั่งลงโทษ 
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม 
กับความผดิ
 ในกรณมีเีหตุอันควรลดหย่อน จะน�ามาประกอบการพจิารณา
ลดโทษก็ได้แต่ส�าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท�า 
ผดิวนิัยเล็กน้อย
 ในกรณีกระท�าผิดวินัยเล็กน ้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  
จะงดโทษให้โดยให้ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสอืหรอืว่ากล่าวตักเตอืนก็ได้
 การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจ ุ
ตามมาตรา ๔๒ จะมีอ�านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษ
และอัตราโทษใดได้เพยีงใด ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ร.
	 มาตรา	๗๒ ข ้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ใดกระท�าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณ ี
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน�ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้
แต่ห้ามมใิห้ลดโทษลงต�่ากว่าปลดออก
 ในกรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา ๔๒ ไม่ใช้ 
อ�านาจตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึง่ มาตรา ๖๙ หรอืมาตรานี้ ให้ผูบ้งัคบับญัชา 
ซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ระดับเหนอืขึ้นไป มอี�านาจด�าเนนิการ 
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๙ หรอืมาตรานี้ได้ 
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 ผูใ้ดถกูลงโทษปลดออก	 ให้มสีทิธไิด้รบับ�าเหนจ็บ�านาญเสมอืนว่า 
ผู้นัน้ลาออกจากราชการ
 มำตรำ ๗๓	ข ้ าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ ใดให ้ข ้อมูลต ่อ 
ผูบ้งัคับบญัชา	 หรอืให้ถ้อยค�าในฐานะพยานต่อผูม้หีน้าทีส่บืสวนสอบสวน
ตามส่วนนี้	อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดยีิ่งต่อทางราชการผู้บังคับบัญชา
อาจพจิารณาให้บ�าเหน็จความชอบเป็นกรณพีเิศษได้	
	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ใดอยู ่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าว
หาว่าร่วมกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
กับข้าราชการอื่น	ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค�าต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระท�าผิดวินัยที่ได้
กระท�ามา	จนเป็นเหตุให้มกีารสอบสวนพจิารณาทางวนิัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุ 
แห่งการกระท�าผิดผู ้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน 
หรอืพจิารณาลดโทษทางวนิัยตามควรแก่กรณไีด้
	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค�าในฐานะ
พยานตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสองอันเป็นเทจ็	ให้ถอืว่าผูน้ัน้กระท�าผดิวนิยั
	 หลกัเกณฑ์และวธิกีารการให้บ�าเหนจ็ความชอบ	การกันเป็นพยาน	 
การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยาน	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 
ในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๗๔ ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา	 ๖๘	 วรรคหนึ่ง	 
เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา	 และให้มอี�านาจเช่นเดยีวกับ 
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพยีงเท่าทีเ่กีย่วกบัอ�านาจและหน้าทีข่องกรรมการสอบสวน	และโดยเฉพาะ 
ให้มอี�านาจดังต่อไปนี้ด้วยคอื
	 (๑)	 เรยีกให้กระทรวง	กรม	ส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หน่วยงานอืน่ 
ของรัฐหรอืห้างหุ้นส่วนบรษิัท	 ชี้แจงข้อเท็จจรงิ	 ส่งเอกสารและหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง	ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับ 
เรื่องที่สอบสวน
	 (๒)	 เรยีกผู้ถูกกล่าวหาหรอืบุคคลใด	ๆ	มาชี้แจงหรอืให้ถ้อยค�า	
หรอืให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
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 มำตรำ ๗๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา 
เป็นหนังสือว่ากระท�าหรือละเว้นกระท�าการใดที่เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง	ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้	หรอืต่อผูม้หีน้าที่ 
สบืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรอืระเบยีบของทางราชการ	
หรอืเป็นการกล่าวหาโดยผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ัน้	 หรอืมกีรณถีกูฟ้องคดอีาญา 
หรือต้องหาว่ากระท�าความผิดอาญา	 อันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท�า 
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรอืความผดิลหุโทษ	 แม้ภายหลังผู้นัน้ 
จะออกจากราชการไปแล้วโดยมใิช่เพราะเหตุตาย	 ผู้มอี�านาจด�าเนนิการ
ทางวนิยัมอี�านาจด�าเนนิการสบืสวนหรอืพจิารณา	 และด�าเนนิการทางวนิยั
ตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ	
แต่ทัง้นี้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	 ๔๒	 ต้องด�าเนนิการ
สอบสวนตามมาตรา	๖๘	วรรคหนึง่	ภายในหนึง่ร้อยแปดสบิวนันบัแต่วนัที่
ผู้นัน้พ้นจากราชการ
	 ในกรณตีามวรรคหนึ่ง	 ถ้าผลการสอบสวนพจิารณาปรากฏว่า
ผู้นัน้กระท�าผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
 มำตรำ ๗๖	ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา
ว่ากระท�าผดิวนิัยอย่างร้ายแรงจนถูกตัง้กรรมการสอบสวน	 หรอืถูกฟ้อง
คดอีาญา	 หรอืต้องหาว่ากระท�าความผดิอาญา	 เว้นแต่เป็นความผดิที่ได้
กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา	๔๒	มอี�านาจสั่งพักราชการหรอืสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรอืพจิารณาหรอืผลแห่งคดไีด้
	 ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมไิด้
กระท�าผดิหรอืกระท�าผดิไม่ถงึกบัจะถกูลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก	 และไม่มี
กรณทีี่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น	ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	สั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัตริาชการ	หรอืกลับเข้ารับ 
ราชการในต�าแหน่งตามเดิมหรือต�าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน	 หรือในต�าแหน่งประเภทและระดับที่	 ก.ร.ก�าหนด	 ทั้งนี้	 
ผู้นัน้ต้องมคีุณสมบัตติรงตามคุณสมบัตเิฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนัน้
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	 เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดพักราชการหรือ
ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหา
ว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก	ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 มอี�านาจด�าเนนิการสบืสวนหรอืพจิารณา	 และ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา	๖๘	ตลอดจนด�าเนนิการทาง
วนิัยตามที่บัญญัตไิว้ในส่วนนี้ต่อไปได้
	 ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับ
ราชการ	 หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้
ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเสมอืนว่าผู้นัน้เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
	 เงนิเดอืน	เงนิอื่นที่จ่ายเป็นรายเดอืน	และเงนิช่วยเหลอือย่างอื่น	
และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน	ให้เป็นไปตามกฎหมายหรอืระเบยีบว่าด้วยการนัน้
	 การสั่ งพักราชการให ้สั่ งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือ
พจิารณา	เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา	๘๘	และ 
ผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการก่อนการสอบสวนหรอืพจิารณาเสร็จสิ้น	 เนือ่งจากพฤตกิารณ์
ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา
และไม่ก่อให้เกดิความไม่สงบเรยีบร้อยต่อไป	 หรอืเนือ่งจากการด�าเนนิการ
ทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและ 
ผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว	 ให้ผู้มีอ�านาจสั่งพักราชการ
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จสิ้น	
	 ให้น�าความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนด้วย
	 หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการสัง่พักราชการ	การส่ังให้ออก 
จากราชการไว้ก่อนระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการ 
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ไว้ก่อน	 การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการและการ
ด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไป 
ตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๗๗	 เมือ่ผูบ้งัคบับญัชาได้สัง่ลงโทษตามพระราชบญัญัตนิี้	
หรอืสั่งยุตเิรื่อง	หรอืงดโทษแล้วให้รายงาน	ก.ร.	ทัง้นี้	ตามระเบยีบที่	ก.ร.	
ก�าหนด
	 ในกรณทีี	่ ก.ร.	 เห็นว่าการด�าเนนิการทางวนิยัเป็นการไม่ถูกต้อง
หรอืไม่เหมาะสมหากมมีตเิป็นประการใด	 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรอืปฏบิัติ
ให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	มมีติ
	 ในกรณตีามวรรคสอง	ให้	ก.ร.	มอี�านาจสอบสวนใหม่หรอืสอบสวน 
เพิ่มเตมิได้ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่	ก.ร.	ก�าหนดตามมาตรา	๗๐
 มำตรำ ๗๘	เมื่อมกีรณเีพิ่มโทษ	 ลดโทษ	 งดโทษ	 หรอืยกโทษ	 
ให้ผู้สั่งมีค�าสั่งใหม่	และในค�าสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค�าสั่งลงโทษเดิม	 
พร้อมทัง้ระบวุธิกีารด�าเนนิการเกีย่วกบัโทษทีไ่ด้รบัไปแล้วทัง้นี้	ตามทีก่�าหนด 
ในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๗๙	ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา	
๔๗	 ผู้ใดมกีรณกีระท�าผดิวนิัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ	 ให้ผู้บังคับบัญชา 
ของข้าราชการรฐัสภาสามญัผูน้ัน้ด�าเนนิการทางวนิยัตามส่วนนี้โดยอนโุลม	 
แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา	 หรือสอบสวน 
ของผูบ้งัคบับญัชาเดมิก่อนวนัโอนกใ็ห้สบืสวนหรอืพจิารณาหรอืสอบสวน
ต่อไปจนเสร็จ	 แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรฐัสภาสามญั 
ผู้นั้นพิจารณาด�าเนินการต่อไปตามส่วนนี้โดยอนุโลม	 แต่ทั้งนี้ในการสั่ง 
ลงโทษทางวนิยัให้พจิารณาตามความผดิและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการที่โอนมานัน้	แล้วแต่กรณี
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ส่วนที่ ๖
กำรออกจำกรำชกำร
----------------

 มำตรำ ๘๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเมื่อ
	 (๑)	 ตาย
	 (๒)	 พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ
	 (๓)	 ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือ 
การลาออกมผีลตามมาตรา	๘๒
	 (๔)	 ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา	 ๔๓	 มาตรา	 ๕๐	 มาตรา	 ๗๖	
มาตรา	๘๓	หรอืมาตรา	๘๔	หรอื
	 (๕)		ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก
	 วันออกจากราชการตาม	 (๔)	 และ	 (๕)	 ให้เป็นไปตามระเบยีบ 
ที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๘๑	 ข ้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ ใดเมื่ออายุครบ 
หกสิบปีบรบิรูณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะให้ 
รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช ้
ความสามารถเฉพาะตัวในต�าแหน่งตามมาตรา	๒๗	(๓)	(ง)	หรอื	(จ)	หรอื	
(๔)	 (ค)	 หรอื	 (ง)	 จะให้รับราชการต่อไปอกีไม่เกนิสบิปีก็ได้ตามที่ก�าหนด
ในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๘๒	ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออก
จากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 
โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้ผู้บังคับ
บัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 เป็นผู ้พิจารณาก่อนวัน 
ขอลาออก
	 ในกรณีที่ผู ้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า
น้อยกว่าสามสบิวนัและผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจส่ังบรรจตุามมาตรา	 ๔๒	
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เห็นว่ามีเหตุผลและความจ�าเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออก												
กไ็ด้
	 ในกรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	เหน็ว่า 
จ�าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ	 จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอน
ใบลาออกก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการยับยั้ง	ให้ถือว่าการลาออกนั้น 
มผีลเมื่อครบก�าหนดเวลาตามที่ได้ยับยัง้ไว้
	 ในกรณทีีผู่บ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	มไิด้ 
ยับยัง้ตามวรรคสามให้การลาออกนัน้มผีลตัง้แต่วันขอลาออก
	 ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจาก
ราชการเพื่อด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ต�าแหน่ง
ทางการเมอืง	หรอืต�าแหน่งอื่นที่	ก.ร.	ก�าหนด	หรอืเพื่อสมัครรับเลอืกตัง้ 
เป็นสมาชิกรัฐสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ให้ยื่น 
หนงัสอืขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหนึง่	 และให้การลาออกมผีล 
นับตัง้แต่วันที่ผู้นัน้ขอลาออก
	 หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการลาออก	 การพจิารณาอนญุาต 
ให้ลาออกและการยับยั้งการลาออกจากราชการ	ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๘๓	ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	 
มีอ�านาจสั่งให ้ข ้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเพื่อรับ 
บ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการได้ในกรณดีังต่อไปนี้
	 (๑)	 เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของตนได้โดยสม�่าเสมอ
	 (๒)	 เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดสมัครไปปฏบิัตงิานใด	 ๆ	
ตามความประสงค์ของทางราชการ
	 (๓)	 เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม
มาตรา	๓๗	ก.	(๑)	หรอื	(๓)	หรอืมลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๓๗	ข.	



รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ     43    

(๑)	(๒)	(๓)	หรอื	(๖)
	 (๔)	 เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต�าแหน่งที่
ข้าราชการรัฐสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่หรือด�ารงอยู่	 ส�าหรับผู้ที่ออกจาก
ราชการในกรณนีี้ให้ได้รับเงนิชดเชยตามหลักเกณฑ์	วธิกีาร	และเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังก�าหนดด้วย
	 (๕)	 เมือ่ข้าราชการรฐัสภาสามัญผูใ้ดไม่สามารถปฏบิตัริาชการ
ให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทางราชการ
	 (๖)	 เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ใดหย่อนความสามารถ 
ในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการบกพร่องในหน้าทีร่าชการ	 หรอืประพฤตติน 
ไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	ถ้าให้ผู้นัน้รับราชการต่อไปจะเป็น 
การเสยีหายแก่ราชการ
	 (๗)	เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่า
กระท�าผดิวนิัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา	 ๖๘	 และผลการสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา	๗๒	 วรรคหนึ่งแต่มมีลทนิหรอื
มัวหมองในกรณทีี่ถูกสอบสวน	ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหาย
แก่ราชการ
	 (๘)	 เมื่อข ้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ ใดต ้องรับโทษจ�าคุก 
โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ	 หรอืต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าสั่งของศาล	 ซึ่งยังไม่ถงึกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก
	 การส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามทีก่�าหนด
ในกฎ	ก.ร.
	 เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ส่ังให้ 
ข้าราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดออกจากราชการตามมาตรานี้แล้ว	ให้รายงาน	
ก.ร.	และให้น�ามาตรา	๗๗	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 มำตรำ ๘๔	 เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหาร	ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	สั่งให้ผู้นัน้ออกจากราชการ
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	 ผูใ้ดถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึง่	และต่อมาปรากฏว่า 
ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไป
รับราชการทหาร	 ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	
มีอ�านาจเปลี่ยนแปลงค�าสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนัน้ได้
 มำตรำ ๘๕ ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจ ุ
ตามมาตรา	 ๔๒	 ไม่ใช้อ�านาจตามมาตรา	 ๘๓	 โดยไม่มีเหตุอันสมควร	 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	ระดับเหนือขึ้นไป 
มอี�านาจด�าเนนิการตามมาตรา	๘๓	ได้
 มำตรำ ๘๖	 การออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภา
สามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 แต่งตัง้	 ให้น�าความ
กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต�าแหน่งนับแต่วัน
ออกจากราชการ	 เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้น�าความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

ส่วนที่ ๗
กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์

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

 มำตรำ ๘๗	ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตนิี้หรอืถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการตามมาตรา	๘๓	(๑)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)	ผู้นัน้
มสีทิธอิุทธรณ์ต่อ	 ก.ร.	 ภายในสามสบิวันนับแต่วันทราบหรอืถอืว่าทราบ
ค�าสั่ง
	 การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง	
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๘๘	ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชา
ใช้อ�านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	 หรอืมคีวามคบัข้องใจอนัเกดิจากการปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชา 
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ต่อตนในกรณตีามทีก่�าหนดในกฎ	ก.ร.	ผูน้ัน้อาจร้องทกุข์ต่อผูบ้งัคบับญัชา
หรอื	ก.ร.แล้วแต่กรณ	ีตามที่ก�าหนดไว้ในกฎ	ก.ร.	เพื่อขอให้แก้ไขหรอืแก้
ความคับข้องใจได้	ทัง้นี้	เว้นแต่กรณทีี่มสีทิธอิุทธรณ์ตามมาตรา	๘๗
	 การร้องทุกข์และการพจิารณาวนิจิฉัยเรื่องร้องทุกข์	 ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๘๙	 ในการพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์หรอืเรือ่งร้องทกุข์	 
ก.ร.	จะพจิารณาวนิจิฉัยเองหรอืจะตัง้	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	เพื่อ 
ท�าหน้าที่พจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์ก็ได้	 ทัง้นี้	 ให้เป็นไป 
ตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.
 มำตรำ ๙๐ เมือ่	ก.ร.	พจิารณาวนิจิฉัยอทุธรณ์แล้ว	ให้ผูบ้งัคบั 
บัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ด�าเนินการให้เป็นไปตาม 
ค�าวนิจิฉยันัน้	ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่	ก.ร.	มคี�าวนิจิฉัยผู้บังคับบัญชา 
ผูใ้ดไม่ปฏบัิตติามวรรคหนึง่	 ให้ถอืว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ 
โดยมิชอบเพื่อให้เกดิความเสยีหายแก่บุคคลอื่น
 มำตรำ ๙๑	 ให้น�ามาตรา	๗๔	มาใช้บงัคบักบัการพจิารณาวนิจิฉยั 
อุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ	ก.ร.	และ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์

หมวด ๔
ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมอืง

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

 มำตรำ ๙๒	 ต�าแหน่งข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง	มดีงัต่อไปนี้
	 (๑)	 ที่ปรกึษาประธานรัฐสภา
	 (๒)		 ที่ปรกึษารองประธานรัฐสภา
	 (๓)		 ที่ปรกึษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๔)		 ที่ปรกึษาประธานวุฒสิภา
	 (๕)		 ที่ปรกึษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๖)		 ที่ปรกึษารองประธานวุฒสิภา
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  (๗)		ที่ปรกึษาผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
	 	 (๘)		โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 	 (๙)		โฆษกประธานวุฒสิภา
	 	(๑๐)	 โฆษกผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
	 	(๑๑)	 เลขานุการประธานรัฐสภา
	 (๑๒)	 เลขานุการรองประธานรัฐสภา
	 (๑๓)		เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๑๔)		เลขานุการประธานวุฒสิภา
	 (๑๕)		เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๑๖)		เลขานุการรองประธานวุฒสิภา
	 (๑๗)	เลขานุการผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
	 (๑๘)		ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
	 (๑๙)		ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
	 (๒๐)		ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๒๑)		ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒสิภา
	 (๒๒)		ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 (๒๓)		ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒสิภา
	 (๒๔)		ผู้ช่วยเลขานุการผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามวรรคหนึ่งจะมีจ�านวน
เท่าใดให้เป็นไปตามอัตราในบัญชที้ายพระราชบัญญัตนิี้
	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมี 
ต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า	 และให้น�าคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะ 
ต้องห้ามตามมาตรา	๓๗	วรรคหนึ่ง	เว้นแต่	ข.	(๑)	และ	(๒)	มาใช้บังคับ
กับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืงโดยอนุโลม
 มำตรำ ๙๓	ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือน 
และเงินประจ�าต�าแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมืองและบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมืองท้ายพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรด้วย	ถ้าได้เงนิประจ�าต�าแหน่งหรอืเงนิเพิม่ 
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ส�าหรบัสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรดงักล่าวแล้ว	 ไม่มสีทิธไิด้รบัเงนิเดอืนและ
เงนิประจ�าต�าแหน่งในฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืงอกี	
	 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองให้เป็นไปตามระเบียบที่	 ก.ร.	 ก�าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง
 มำตรำ ๙๔  เมือ่คณะรฐัมนตรไีด้ปรบัอตัราเงนิเดอืนให้เหมาะสม 
ยิ่งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่ง	โดยเป็นการ 
ปรับเพิ่มเป ็นร ้อยละเท่ากันทุกอัตราส�าหรับข้าราชการการเมือง 
หรือข้าราชการทุกประเภทและไม่เกินอัตราร้อยละสิบของอัตราที่ใช ้
บังคับอยู ่	 ให้	 ก.ร.	พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภา 
ฝ่ายการเมืองให้สอดคล้องกับการปรับนั้น	 โดยให้กระท�าเป็นประกาศ 
รัฐสภาซึ่งประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม	และให้ถอืว่าบัญชอีัตราเงนิเดอืน 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 ท้ายประกาศรัฐสภาดังกล่าวเป็นบัญชี 
อตัราเงนิเดอืนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืงท้ายพระราชบัญญัตนิี้	ทัง้นี้	
ในกรณทีีก่ารปรบัเป็นร้อยละเท่ากนัทกุอตัราหากท�าให้อตัราหนึง่อัตราใด
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 
สบิบาท	และมใิห้ถอืว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
 มำตรำ ๙๕	 การแต่งตั้งข ้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ตามมาตรา	๙๒	(๑)	(๓)	(๕)	(๗)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๓)	(๑๕)	(๑๗)	(๑๘)	
(๒๐)	(๒๒)	และ	(๒๔)	ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มอี�านาจแต่งตัง้
	 การแต่งตัง้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืงตามมาตรา	๙๒	(๒)	
(๔)	(๖)	(๙)	(๑๒)	(๑๔)	(๑๖)	(๑๙)	(๒๑)	และ	(๒๓)	ให้ประธานวุฒสิภา
เป็นผู้มอี�านาจแต่งตัง้
 มำตรำ ๙๖	 ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืงออกจากต�าแหน่งเมือ่
	 (๑)	 ตาย
	 (๒)	 ลาออก
	 (๓)	 ส�าหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา	๙๕	วรรคหนึ่ง
	 ผูแ้ต่งตัง้สัง่ให้พ้นจากต�าแหน่ง	 หรอืเมือ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
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รองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้น
จากต�าแหน่ง	หรอืเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรอืถูกยุบแล้วแต่กรณี
	 (๔)	 ส�าหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามมาตรา	 ๙๕	 วรรคสอง	 ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง	 หรือเมื่อ
ประธานวุฒสิภา	หรอืรองประธานวุฒสิภาออกจากต�าแหน่งแล้วแต่กรณี

บทเฉพำะกำล
----------------

 มำตรำ ๙๗ ให้	 ก.ร.	 ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการ
ฝ่ายรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ 
ใช้บังคับปฏบิัตหิน้าที่	ก.ร.	ตามพระราชบัญญัตนิี้
	 ให้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรฐัสภา 
ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรฐัสภา		พ.ศ.	๒๕๑๘		เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามพระราชบัญญัติ
นี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย 
รัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘
	 ให้ด�าเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู ้แทนข้าราชการ
รัฐสภาสามัญซึ่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู ้แทนราษฎร	 และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเลือกตามมาตรา	๑๓	ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ
 มำตรำ ๙๘ ให้	 อ.ก.ร.	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู ่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง	 อ.ก.ร.	
ตามพระราชบัญญัตนิี้
 มำตรำ ๙๙	 ผู้ใดเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	
พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้ผู้นั้นเป็น
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ข้าราชการรฐัสภาสามญัหรอืข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง	 แล้วแต่กรณี	
ตามพระราชบัญญัตนิี้ต่อไป
 มำตรำ ๑๐๐	 บรรดากฎหมาย	ข้อบงัคบั	กฎ	ประกาศ	ระเบยีบ	
มตคิณะรัฐมนตร	ี มต	ิ ก.ร.	 หรอืค�าสั่งใดที่กล่าวอ้างถงึ	 “ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา”	ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	 
หรือพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 
ให้หมายความถงึ	“ข้าราชการรัฐสภา”	ตามพระราชบัญญัตนิี้
 มำตรำ ๑๐๑	 ในระหว่างที	่ก.ร.	ยงัมไิด้จดัท�ามาตรฐานก�าหนด 
ต�าแหน่งตามมาตรา	๒๙	บทบัญญัตใินหมวด	๓	ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 
ยังไม่ใช้บังคับ	 ให้น�าพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 
๒๕๑๘	ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนบญัชอัีตราเงนิเดอืนข้าราชการพลเรอืน 
และบญัชอีตัราเงนิประจ�าต�าแหน่งข้าราชการพลเรอืนท้ายพระราชบญัญตั ิ
เงนิเดอืนและเงนิประจ�าต�าแหน่ง	พ.ศ.	๒๕๓๘	มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญไปพลางก่อนจนกว่า	ก.ร.	จะได้จัดท�ามาตรฐานก�าหนด
ต�าแหน่งและจัดต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทต�าแหน่ง	
สายงาน	และระดับต�าแหน่งตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งแล้วเสร็จ	จงึให้ 
น�าบทบญัญตัใินหมวด	 ๓	 ข้าราชการรฐัสภาสามญัแห่งพระราชบญัญตันิี้	 
มาใช้บงัคบั	และให้ผูบ้งัคบับญัชาสัง่แต่งตัง้ข้าราชการรฐัสภาสามญัให้ด�ารง 
ต�าแหน่งใหม่ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีจ่ดัท�ามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง	 
และจัดต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทต�าแหน่งสายงาน	
และระดับต�าแหน่งตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งแล้วเสร็จ
	 ในการจัดต�าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตามวรรคหนึ่งหากมีเหตุผลและความจ�าเป็น	ก.ร.	อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
ส�าหรับต�าแหน่งตามที่กฎหมายก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะรายได้
	 ให้	 ก.ร.	ด�าเนนิการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช้บังคับ
 มำตรำ ๑๐๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ	 ประกาศ	 หรือ
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ระเบยีบ	หรอืก�า	หนดกรณใีดเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้	ให้น�ากฎ	 
ประกาศ	 หรือระเบียบหรือกรณีที่ก�าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับ
เท่าที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัตนิี้
	 ในกรณีที่ไม ่อาจน�ากฎ	 ประกาศ	 หรือระเบียบหรือกรณ ี
ที่ก�าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่งการจะด�าเนินการประการใด
ให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๑๐๓	 การใดที่อยู ่ ระหว ่างด�า เนินการหรือเคย 
ด�าเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	 
๒๕๑๘	 และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 หรือมีกรณีที่ไม่อาจ
ด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตนิี้	การด�าเนนิการต่อไปในเรือ่งนัน้จะสมควร 
ด�าเนนิการประการใดให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	ก�าหนด
 มำตรำ ๑๐๔	 การปรับเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	ให้	ก.ร.	 
พจิารณาด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะรฐัมนตรี 
ก�าหนดตามมาตรา	๑๓๘	แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึ่ง	 ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญซึ่งได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต�่าของระดับตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตนิี้	ให้ได้รับเงนิเดอืนไม่ต�่ากว่าขัน้ต�่าชั่วคราวตามบัญชที้าย 
พระราชบญัญตันิี้	และให้ได้รบัการปรบัเงนิเดอืนจนได้รบัเงนิเดอืนในขัน้ต�า่ 
ของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะรัฐมนตรกี�าหนดตาม	 มาตรา	 ๑๓๘	 แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
							อภสิทิธิ์	เวชชาชวีะ
										นายกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :-	เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี้	คอื	โดยที ่
พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายรฐัสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ได้ใช้บงัคบั 
มาเป็นเวลานาน	 และมบีทบญัญัตบิางประการไม่สอดคล้องกับการบรหิาร 
ราชการที่เปลี่ยนแปลงไป	 ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน	ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบรหิารทรพัยากร 
บคุคลภาครฐั	ดงันัน้	เพือ่ให้กาบรหิารทรพัยากรบคุคลของราชการฝ่ายรัฐสภา 
สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป	 สมควรปรับปรุง 
กฎหมายดังกล่าวโดยก�าหนดระบบต�าแหน่งของข้าราชการรัฐสภา 
ให้จ�าแนกตามกลุ ่มลักษณะงานและให้มีบัญชีอัตราเงินเดือนและ 
เงนิประจ�าต�าแหน่งของข้าราชการรฐัสภาเป็นการเฉพาะ	 ก�าหนดให้ข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับ 
ทรงคณุวฒุหิรอืต�าแหน่งประเภททัว่ไป	 ระดบัอาวโุสหรอืระดับทกัษะพเิศษ 
อาจรับราชการต่อไปได้	 และปรับปรุงกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญรวมทั้งเพิ่มต�าแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองบางต�าแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
ให้สอดคล้องกับภารกจิของงานด้านนติบิัญญัตขิองรัฐสภา	จงึจ�าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตนิี้





กฎ ก.ร.

(๑)	 กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยวนิัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ	พ.ศ.	๒๕๕๕
(๒)	 กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บ�าเหน็จความชอบ	 

การกันเป็นพยาน	การลดโทษ	และการให้ความคุ้มครองพยาน	
พ.ศ.	๒๕๕๕

(๓)	 กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยการสัง่ให้ข้าราชการรฐัสภาสามญัออกจากราชการ 
กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม	 กรณีหย่อน	
ความสามารถ	 บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม	 
กรณีมีมลทินหรือมัวหมองและกรณีต้องรับโทษจ�าคุกในความผิด 
ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	หรือต้องรับโทษ 
จ�าคุก	โดยค�าสั่งของศาล	พ.ศ.	๒๕๕๖

(๔)	 กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยการด�าเนนิการทางวนิัย	พ.ศ.	๒๕๕๗
(๕)	 กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

พ.ศ.	๒๕๕๗
(๖)	 กฎ	ก.ร.	ว ่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง 

ร้องทุกข์	พ.ศ.	๒๕๕๗





กฎ ก.ร. ว่ำด้วยวนิัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
พ.ศ. ๒๕๕๕
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กฎ ก.ร.
ว่ำด้วยวนิัยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ

พ.ศ. ๒๕๕๕
-------------

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒	 (๓)	 และมาตรา	 ๖๑ 
แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	อนัเป็นกฎหมาย 
ทีม่บีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึง่มาตรา	๒๙	ประกอบกบัมาตรา	๓๑	มาตรา	๓๓	มาตรา	๔๓	และมาตรา	
๖๔	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย	ก.ร.	จงึออกกฎ	ก.ร.	ไว้	ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑*	กฎ	 ก.ร.	 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ ๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องกระท�าการอันเป็นข้อ
ปฏบิัต	ิดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขด้วยความบรสิุทธิ์ใจ
	 (๒)	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และ
เที่ยงธรรม
	 (๓)	 ต้องปฏบิตัหิน้าทีร่าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ 
ของทางราชการ	และปฏบิัตติามแบบธรรมเนยีมของทางราชการ
	 (๔)	 ต้องถอืว่าเป็นหน้าทีพ่เิศษทีจ่ะสนใจและรบัทราบเหตกุารณ์

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๙	/	ตอนที่	๒๐	ก	/	หน้า	๑	/	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕



58     รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

เคลือ่นไหวอนัอาจเป็นภยนัตรายต่อประเทศชาต	ิและต้องป้องกันภยนัตราย 
ซึ่งจะบังเกดิแก่ประเทศชาตจินเต็มความสามารถ
	 (๕)	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า
แก่ราชการด้วยความตั้งใจ	 อุตสาหะเอาใจใส่	 และรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ
	 (๖)	 ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ	 โดยไม่ขัดขนื
หรือหลีกเลี่ยง	 แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นจะท�าให้เสียหาย 
แก่ราชการ	หรอืจะเป็นการไม่รกัษาประโยชน์ของทางราชการ	จะต้องเสนอ 
ความเห็นเป็นหนังสอืทันทเีพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค�าสั่งนัน้	และเมื่อ
ได้เสนอความเห็นแล้ว	 ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค�าสั่งเดิม	 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏบิัตติาม
	 (๗)	 ต้องอทุศิเวลาของตนให้แก่ราชการ	 จะละทิ้งหรอืทอดทิ้ง 
หน้าทีร่าชการมไิด้
	 (๙)	 ต้องสภุาพเรยีบร้อย	รกัษาความสามคัคแีละต้องช่วยเหลอืกนั 
ในการปฏบิัตริาชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏบิัตริาชการ
	 (๑๐)	ต้องต้อนรับ	 และให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและ
ประชาชนผู้ตดิต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า	 และด้วย
ความสุภาพเรยีบร้อย
	 (๑๑)	ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
	 (๑๒)	ต้องรักษาชื่อเสียงของตน	 และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมใิห้เสื่อมเสยี	โดยไม่กระท�าการใด	ๆ 	อันได้ 
ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิั่ว
 ข้อ ๓	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่กระท�าการใดอันเป็น 
ข้อห้าม	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา	การรายงานโดยปกปิด
ข้อความที่ควรต้องแจ้งถอืว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย



รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ     59    

	 (๒)	 	 ต้องไม่ปฏบิัตริาชการอันเป็นการกระท�า	การข้ามผู้บังคับ
บัญชาเหนือตน	 เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระท�า
หรอืได้รับอนุญาตเป็นพเิศษชั่วครัง้คราว
	 (๓)	 	 ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู ้อื่นอาศัยต�าแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่น
	 (๔)	 	 ต้องไม่ประมาทเลนิเล่อในหน้าที่ราชการ
	 (๕)	 	 ต้องไม่กระท�าการหรือยอมให้ผู ้อื่นกระท�าการหาผล
ประโยชน์อันอาจท�าให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 
ของต�าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
	 (๖)	 	 ต้องไม่เป็นสมาชกิพรรคการเมอืง	กรรมการพรรคการเมอืง	
หรอืด�ารงต�าแหน่งอื่นใดในพรรคการเมอืง
	 (๗)		 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ	 หรอืผู้จัดการ	 หรอืด�ารง
ต�าแหน่งอื่นใดที่มลีักษณะงานคล้ายคลงึกันนัน้ในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัท
	 (๘)		 ต้องไม่กระท�าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง	 กดขี	่
หรอืข่มเหงกันในการปฏบิัตริาชการ
	 (๙)	 	 ต้องไม่กระท�าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๔
	 (๑๐)	ต้องไม่ดูหมิ่น	เหยยีดหยาม	สมาชกิรัฐสภาและประชาชน
ผู้ตดิต่อราชการ
 ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าการประการใด
ประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการด้วยกัน	 หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ	
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระท�ามิได้ยินยอม
ต่อการกระท�านัน้	หรอืท�าให้ผู้ถูกกระท�าเดอืดร้อนร�าคาญ	ถอืว่าเป็นการ
กระท�าอันเป็นการล่วงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศ	ตามข้อ	๓	(๙)
	 (๑)	 กระท�าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไป 
ในทางเพศ	เช่น	การจบู	การโอบกอดการจบัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึง่	เป็นต้น
	 (๒)	กระท�าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ	 เช่น	 วิพากษ์
วจิารณ์ร่างกาย	พูดหยอกล้อพูดหยาบคาย	เป็นต้น
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 (๓)	 กระท�าการด้วยอากัปกริยิาที่ส่อไปในทางเพศ	 เช่น	 การใช้
สายตาลวนลาม	การท�าสัญญาณหรอืสัญลักษณ์ใด	ๆ	เป็นต้น
	 (๔)	 การแสดงหรอืสื่อสารด้วยวธิกีารใด	 ๆ	 ที่ส่อไปในทางเพศ	 
เช่น	 แสดงรูปลามกอนาจารส่งจดหมาย	 ข้อความ	 หรือการสื่อสาร 
รูปแบบอื่น	เป็นต้น
	 (๕)	 การแสดงพฤตกิรรมอืน่ใดทีส่่อไปในทางเพศ	ซึง่ผูถู้กกระท�า 
ไม่พงึประสงค์หรอืเดอืดร้อนร�าคาญ
 ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ปฏบิัตติามข้อ	 ๒	 หรอื
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ	๓	ผู้นัน้เป็นผู้กระท�าผดิวนิัย
 ข้อ ๖	 การกระท�าผดิวนิัยในลักษณะดังต่อไปนี้	 เป็นความผดิ
วนิัยอย่างร้ายแรง
	 (๑)	 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	หรือการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏบิัตหิน้าที่ราชการโดยทุจรติ
	 (๒)	 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
เป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
	 (๓)	 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
สบิห้าวัน	 โดยไม่มเีหตุอันสมควรหรอืโดยมพีฤตกิารณ์อันแสดงถงึความ
จงใจไม่ปฏบิัตติามระเบยีบของทางราชการ
	 (๔)	 กระท�าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรง
	 (๕)	ดูหมิ่น	 เหยียดหยาม	 กดขี่	 ข่มเหง	 หรือท�าร้ายสมาชิก
รัฐสภาหรอืประชาชนผู้ตดิต่อราชการอย่างร้ายแรง
	 (๖)	 กระท�าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกหรือโทษที่หนัก
กว่าโทษจ�าคุก	 โดยค�าพพิากษาถงึที่สุดให้จ�าคุกหรอืให้รับโทษที่หนักกว่า
โทษจ�าคุก	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือ
ความผดิลหุโทษ
	 (๗)	ละเว ้นการกระท�าหรือกระท�าการใด	 ๆ	 อันเป็นการ 
ไม่ปฏบิัตติามข้อ	 ๒	 หรอืฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ	 ๓	 อันเป็นเหตุให้เสยีหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
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 ข้อ ๗	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมกีรณกีระท�าผดิวนิัยตาม
กฎ	ก.ร.	ฉบับที่	๑๔	(พ.ศ.	๒๕๓๗)	ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ว่าด้วยวินัยข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ	 ก่อนวันที่กฎ	 ก.ร.	 นี้ใช้บังคับ	 ให้ผู้บังคับบัญชามอี�านาจ 
สั่งลงโทษผู้นัน้ตามกรณกีระท�าผดิวนิัยที่ก�าหนดไว้ในกฎ	ก.ร.	ดังกล่าว

																														ให้ไว้	ณ	วันที่	๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๕	
																																									สมศักดิ์	เกยีรตสิุรนนท์
																																														ประธานรัฐสภา
																																																ประธาน	ก.ร.
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้	 กฎ	 ก.ร.	 ฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มาตรา	 ๖๑	
ก�าหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่ก�าหนดไว ้
ในกฎ	 ก.ร.	 ผู้ใดฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตาม	 ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย	 
จงึจ�าเป็นต้องออกกฎ	ก.ร.	นี้



กฎ ก.ร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีำรให้บ�ำเหน็จควำมชอบ
กำรกันเป็นพยำน กำรลดโทษ และกำรให้ควำมคุ้มครองพยำน

พ.ศ. ๒๕๕๕
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กฎ ก.ร.
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีำรกำรให้บ�ำเหน็จควำมชอบ

กำรกันเป็นพยำน กำรลดโทษ และกำรให้ควำมคุ้มครองพยำน
พ.ศ. ๒๕๕๕

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

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒	 (๓)	 และมาตรา	 ๗๓	
วรรคสี่	แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ก.ร.	
จงึออกกฎ	ก.ร.	ไว้	ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑*	กฎ	 ก.ร.	 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒ ในกฎ	ก.ร.	นี้
	 “วนิัย”	หมายความว่า	วนิัยอย่างร้ายแรงตามข้อ	๖	(๑)	แห่งกฎ	
ก.ร.	ว่าด้วยวนิัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ	พ.ศ.	๒๕๕๕
	 “พยาน”	 หมายความว่า	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ให้ข้อมูล
หรอืให้ถ้อยค�าตามมาตรา	๗๓

 
หมวด ๑
บททั่วไป

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

 ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
หรือให้ถ้อยค�าในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๙	/	ตอนที่	๒๐	ก	/	หน้า	๘	/	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕
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ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการอันเป็น
ประโยชน์และเป็นผลดยีิง่ต่อทางราชการ	ให้ถอืว่าผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ	
ซึ่งได้รับความคุ้มครองพยานและอาจได้รับบ�าเหน็จความชอบเป็นกรณี
พเิศษ	ตามกฎ	ก.ร.	นี้	
	 ข้อมูลหรือถ้อยค�าตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์และ
เป็นผลดียิ่งต่อทางราชการต่อเมื่อเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ด�าเนินการ 
ทางวินัยได้	 หรือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู ้กระท�า 
ความผิดได้	 และมีผลท�าให้สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 
เป็นอย่างมากหรือมีผลท�าให้สามารถรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารราชการที่ด ี
โดยรวมได้
	 ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท�าผิดวินัยเสียเองหรืออาจ
จะถูกกล่าวหาว่ามสี่วนร่วมในการกระท�าผดิวนิัยด้วย	ไม่ให้ได้รับบ�าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณพีเิศษตามข้อนี้	
 ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามี
ส่วนร่วมในการกระท�าผดิวนิัยกับข้าราชการอื่น	ถ้าได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับ
บัญชา	หรอืให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับการกระท�าผดิวนิัยที่ได้กระท�ามาต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภาหรอืระเบยีบของทางราชการ	และข้อมูลหรอืถ้อยค�านัน้ 
เป็นปัจจัยส�าคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุ
แห่งการกระท�าผดิ	 อาจได้รับการกันเป็นพยาน	 การลดโทษ	 หรอืการให้
ความคุ้มครองพยานตามกฎ	ก.ร.	นี้
 ข้อ ๕ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค�าตามข้อ	 ๓	 หรือข้อ	 ๔	 
ที่จะได้รับประโยชน์ตามกฎ	ก.ร.	 นี้จะต้องเป็นความเชื่อโดยสุจริตว่าม ี
การกระท�าผิดวินัยหรือเป็นไปตามที่ตนเองเชื่อว่าเป็นความจริงและไม่ม ี
การกลับถ้อยค�านัน้ในภายหลัง
 การให้ข้อมูลหรอืถ้อยค�าตามวรรคหนึง่	ไม่ถอืเป็นการเปิดเผยความลบั 
ของทางราชการและไม่เป็นการกระท�าการข้ามผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตน
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 ข้อ ๖	 ผู ้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นที่ได้รับข้อมูลมีหน้าที่
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อทราบ
และพจิารณาด�าเนนิการต่อไป

หมวด ๒
กำรคุ้มครองพยำน
-------------

 
 ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นและผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตัง้มหีน้าที่ให้ความคุ้มครองพยาน	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ไม่เปิดเผยชื่อ	 หรือข้อมูลใด	 ๆ	 ที่จะท�าให้ทราบว่าผู้ใด 
เป็นผู้ให้ข้อมูลหรอืให้ถ้อยค�า
	 (๒)	 ไม่ใช้อ�านาจไม่ว่าในทางใดหรือกระท�าการอื่นใดอันเป็น 
การกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลท�าให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้นัน้ในทางเสยีหาย
	 (๓)	ให้ความคุ ้มครองมิให้ผู ้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู ่
เพราะเหตุที่มกีารให้ข้อมูลหรอืถ้อยค�า
	 (๔)	ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเป็นทนายแก้ต่างคดี
ให้ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ	 
ผูม้อี�านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้จะพจิารณาย้ายผูน้ัน้หรอืพจิารณาด�าเนนิการ
อื่นใดที่เห็นว่าจ�าเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครอง	 โดยไม่ต้องได้รับ
ความยนิยอมหรอืเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้นัน้	 และไม่ต้องปฏบิัติ
ตามขัน้ตอนหรอืกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัตไิว้ก็ได้
 ข้อ ๘	 พยานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นยังไม่ได้
ให้การคุ้มครองตามข้อ	๗	หรอืการให้การคุ้มครองดังกล่าวยังไม่เพยีงพอ	
อาจยื่นค�าร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อพิจารณา
ด�าเนนิการ
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 ข้อ ๙ เมื่อผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้รับค�าร้องตาม
ข้อ	๘	แล้ว	หากมมีูลน่าเชื่อว่าเป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง	ให้ผู้มอี�านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งด�าเนินการให้ความคุ้มครองพยานในโอกาสแรกที่
สามารถกระท�าได้
 ข้อ ๑๐	การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณา
ด�าเนินการในโอกาสแรกที่สามารถ	กระท�าได้	และให้เริ่มตั้งแต่มีการ
ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค�าตามข้อ	๓	หรือ	ข้อ	๔	แล้วแต่กรณี	จนกว่าจะมี
การสั่งยุติเรื่องหรือการด�าเนินการทางวินัยตามกฎหมายแก่ผู้เป็นต้นเหตุ
เสร็จสิ้น

หมวด ๓
กำรกันเป็นพยำน และกำรลดโทษ

-------------
 
 ข้อ ๑๑	 ก่อนมกีารแจ้งเรือ่งกล่าวหาว่าข้าราชการรฐัสภาสามญั 
ผู้ใดกระท�าผดิวนิัย	 ถ้าผู้ให้ข้อมูลหรอืให้ถ้อยค�าตามข้อ	 ๔	 ไม่ใช่ผู้เป็นต้น
เหตแุห่งการกระท�าผดิวนิยัในเรือ่งนัน้	และเป็นกรณทีีไ่ม่อาจแสวงหาข้อมลู
หรอืพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อด�าเนนิการทางวนิัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการ 
กระท�าความผดิวนิยัในเรือ่งนัน้ได้นอกจากจะได้ข้อมลูหรอืพยานหลกัฐาน
จากผู้นัน้	ผู้มอี�านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้อาจกันผู้นัน้เป็นพยานได้
 ข้อ ๑๒	 ในกรณีที่ผู ้ที่ถูกกันเป็นพยานตามข้อ	๑๑	ไม่มาให้ 
ถ้อยค�าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการหรือมา 
แต่ไม่ให้ถ้อยค�า	 หรอืให้ถ้อยค�าแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิการ	 หรอื
ให้ถ้อยค�าอันเป็นเท็จหรือกลับค�าให้การ	ให้การกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน 
เป็นอันสิ้นสุดลง
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 ข้อ ๑๓	 ให้ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อี�านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้แจ้งเรือ่ง
การกันข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อ	๑๑	ไว้เป็นพยาน	หรอืการสิ้นสุด
การกันเป็นพยานตามข้อ	๑๒	 ให้บุคคลหรอืคณะบุคคลที่มหีน้าที่สบืสวน
สอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือระเบียบ 
ของทางราชการและข้าราชการผู้นัน้ทราบ
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค�า
ตามข้อ	 ๔	 ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค�าที่ส�าคัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษ 
ทางวนิยัแก่ผูเ้ป็นต้นเหตแุห่งการกระท�าผดิได้	 และผูน้ัน้ต้องถกูลงโทษทางวนิยั 
เพราะเหตทุีไ่ด้ร่วมกระท�าผดิวนิยันัน้ด้วย	 ถ้าผูม้อี�านาจส่ังบรรจแุละแต่งตัง้ 
พจิารณาเห็นว่าผู้นัน้มไิด้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท�าความผดิวนิัยนัน้	หรอื
ได้ร่วมกระท�าความผิดวินัยไปเพราะตกอยู่ในอ�านาจบังคับหรือกระท�าไป
โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์	ผู้มอี�านาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้อาจพจิารณาลดโทษ
ให้ผู้นั้นต�่ากว่าโทษที่ควรได้รับจริงได้	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต�่ากว่าการลดโทษ 
ที่อาจกระท�าได้ตามที่กฎหมายก�าหนด

หมวด ๔
กำรให้บ�ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณพีเิศษ

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

 ข้อ ๑๕	ผูม้อี�านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้อาจพจิารณาให้บ�าเหนจ็ 
ความชอบเป็นกรณพีเิศษแก่ผูใ้ห้ข้อมูลหรอืถ้อยค�าตามข้อ	๓	ได้ดังนี้
	 (๑)	 ให้ถอืว่าการให้ข้อมูลหรอืให้ถ้อยค�านัน้เป็นข้อควรพจิารณาอืน่
ตามกฎ	 ก.ร.	 ว่าด้วยการเลื่อนเงนิเดอืนที่ผู้บังคับบัญชาต้องน�าไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืน
	 (๒)	เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชดิชูเกยีรติ
	 (๓)	รางวัล
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	 (๔)	ค�าชมเชยเป็นหนังสอื
 ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้บ�าเหน็จ
ความชอบเป็นกรณพีเิศษตามข้อ	๑๕	แก่ผูใ้ห้ข้อมูลหรอืให้ถ้อยค�าตามข้อ	๓	 
ตามระดบัความมากน้อยของประโยชน์และผลดยีิง่ต่อทางราชการทีไ่ด้รบั 
จากการให้ข้อมูลหรอืถ้อยค�านัน้	

																																		ให้ไว้	ณ	วันที่	๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๕
																																												สมศักดิ์	เกยีรตสิุรนนท์
																																																ประธานรัฐสภา
																																																	ประธาน	ก.ร.
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หมำยเหตุ :-	เหตุผลในการประกาศใช้	กฎ	ก.ร.	ฉบับนี้	คอื	โดยที่มาตรา	 
๗๓	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 
บญัญตัว่ิา	หลกัเกณฑ์และวธิกีารการให้บ�าเหนจ็ความชอบ	การกนัเป็นพยาน 
การลดโทษ	และการให้ความคุ้มครองพยาน	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	
ก.ร.	 สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ	 และเงื่อนไข	 ในการให้บ�าเหน็จ
ความชอบ	 การกนัเป็นพยาน	 การลดโทษ	 และการให้ความคุม้ครองพยาน	
ส�าหรบัข้าราชการรฐัสภาสามญัทีใ่ห้ข้อมูลต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืให้ถ้อยค�า 
ในฐานะพยานอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดยีิ่งต่อทางราชการ	 จงึจ�าเป็น
ต้องออกกฎ	ก.ร.	นี้





กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญออกจำกรำชกำร
กรณขีำดคุณสมบัตทิั่วไปหรอืมลีักษณะต้องห้ำม

กรณหีย่อนควำมสำมำรถ
บกพร่องในหน้ำที่หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสม

กรณมีมีลทนิหรอืมัวหมอง
และกรณตี้องรับโทษจ�ำคุกในควำมผดิที่ได้กระท�ำโดยประมำท
หรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำสั่งของศำล

พ.ศ. ๒๕๕๖
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กฎ ก.ร.
ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญออกจำกรำชกำร

กรณขีำดคุณสมบัตทิั่วไปหรอืมลีักษณะต้องห้ำม
กรณหีย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่ หรอืประพฤตติน

ไม่เหมำะสม กรณมีมีลทนิหรอืมัวหมอง และกรณตี้องรับโทษจ�ำคุก
ในควำมผดิที่ได้กระท�ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ

หรอืต้องรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำสั่งของศำล
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๒	(๓)	มาตรา	๘๓	วรรคหนึ่ง	 
(๓)	 (๖)	 (๗)	 และ	 (๘)	 และมาตรา	๘๓	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบข้าราชการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 อันเป็นกฎหมายที่มบีทบัญญัติ
บางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล	ซึง่มาตรา		๒๙	 
ประกอบกับมาตรา	 ๓๑	 มาตรา	 ๓๓	 มาตรา	 ๔๓	 และมาตรา	 ๖๔	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย
อ�านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย	ก.ร.	จงึออกกฎ	ก.ร.	ไว้	ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑*	กฎ	 ก.ร.	 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒	 เมื่อมีกรณีที่จะต้องสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการเพราะเหตดุงัต่อไปนี้	 ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มี

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๐	/	ตอนที่	๗๑	ก	/	หน้า	๗	/	๑๖	สงิหาคม	๒๕๕๖
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อ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ต้องให้ผู้นัน้มโีอกาสได้ทราบข้อเท็จจรงิ
อย่างเพยีงพอ	และมโีอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
	 (๑)	 ขาดคุณสมบัติทั่วไปเนื่องจากไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา	
๓๗	ก.	(๑)
	 (๒)	 มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา	๓๗	ข.	(๑)
	 (๓)	 มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเป็นกรรมการหรือผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมอืงตามมาตรา	๓๗	ข.	(๒)
	 (๔)	 มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเป็นคนไร้ความสามารถ	 
คนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	
หรอืเป็นโรคตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	ทัง้นี้	ตามมาตรา	๓๗	ข.	(๓)
	 (๕)	 มีลักษณะต ้องห ้ามเนื่องจากเป ็นบุคคลล ้มละลาย 
ตามมาตรา	๓๗	ข.	(๖)
	 (๖)	 ต้องรบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จ�าคกุในความผดิ 
ทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ	หรอืต้องรบัโทษจ�าคกุโดยค�าสัง่ 
ของศาลซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามมาตรา	
๘๓	(๘)	
	 หากผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๔๒	พจิารณา 
หลักฐานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่ามเีหตุตามวรรคหนึ่ง	 ให้สั่งให้ผู้นัน้
ออกจากราชการตามมาตรา	๘๓	 (๓)	 หรอื	 (๘)	 เพราะเหตุดังกล่าวแล้ว
แต่กรณี
 ข้อ ๓	 เมื่อมีกรณีที่จะต้องสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด 
ออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเพราะเหตุดังต่อไปนี้	 ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งเพื่อท�าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
	 (๑)	 ขาดคุณสมบัติทั่วไปเนื่องจากไม่เลื่อมใสในการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา	
๓๗	ก.	(๓)
	 (๒)	 หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ	
บกพร่องในหน้าทีร่าชการ	 หรอืประพฤตตินไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่
ราชการ	 ถ้าให้ผู ้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
ตามมาตรา	๘๓	(๖)
	 การสอบสวนตามวรรคหนึ่งและการส่ังให้ออกจากราชการ	 
ให้น�าความในมาตรา	๗๐	วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ ๔ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับบ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการเพราะเหตุที่มีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท�า
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา	 ๖๘	 และผลการสอบสวนไม่ได้ความ
แน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา	๗๒	วรรคหนึ่ง	หากผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 เห็นว่ามมีลทนิหรอืมัวหมองในกรณทีี่
ถูกสอบสวน	 ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ	 ให้สั่ง
ให้ผู้นัน้ออกจากราชการตามมาตรา	๘๓	(๗)
 ข้อ ๕	 การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการ
ตามกฎ	 ก.ร.	 นี้	 ให้ท�าเป็นค�าสั่งระบุเหตุแห่งการสั่งให้ออกจากราชการ	
ระบุวันที่จะให้ออกจากราชการซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ	ก.ร.	 ว่าด้วย
วันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 รวมทั้งต้องแจ้งสิทธ ิ
และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ในค�าสัง่นัน้ด้วย	 และเมือ่มคี�าส่ังแล้วให้แจ้ง 
ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค�าสั่งให้
ออกจากราชการ
 ข้อ ๖	 เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	
มคี�าสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการตามกฎ	 ก.ร.	 นี้แล้ว	
ให้รายงาน	 ก.ร.	 และให้น�ามาตรา	๗๗	มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณี
ที่	 ก.ร.	 เห็นว่าค�าสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	 และมีมติเป็น
ประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ปฏบิัติ
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ให้เป็นไปตามที่	 ก.ร.	 มีมติเมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา	๔๒	มคี�าสั่งหรอืปฏบิัตติามที่	ก.ร.	มมีตแิล้วให้แจ้งค�าสั่งหรอืการ
ปฏบิัตดิังกล่าวให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นัน้ทราบ
 ข้อ  ๗ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎ	 ก.ร.	 นี้	 มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อ	ก.ร.	ภายในสามสบิวันนับแต่วันทราบหรอืวันที่ถอืว่าทราบค�า
สั่งให้ออกจากราชการตามข้อ	๕

	 	 	 	 						ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖
																																											สมศักดิ์	เกยีรตสิุรนนท์
																																															ประธานรัฐสภา
																																																ประธาน	ก.ร.
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 หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ	ก.ร.	ฉบับนี้	คอื	โดยที่มาตรา	
๘๓		วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔ 
บัญญัติให้การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเพื่อรับ 
บ�าเหน็จบ�านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการตามมาตรา	๘๓	 (๓)	 กรณขีาดคุณสมบัตทิั่วไปหรอืมลีักษณะ
ต้องห้าม	 มาตรา	 ๘๓	 (๖)	 กรณหีย่อนความสามารถ	 บกพร่องในหน้าที่	
หรอืประพฤตตินไม่เหมาะสม	มาตรา	๘๓	(๗)	กรณมีมีลทนิหรอืมัวหมอง	 
และมาตรา	๘๓	(๘)	กรณต้ีองรบัโทษจ�าคกุในความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ	 หรือต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าสั่งของศาล	 ซึ่งยัง 
ไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 
ในกฎ	ก.ร.	ดังนัน้	เพื่อให้การด�าเนนิการดังกล่าวเป็นไปด้วยความยุตธิรรม 
และปราศจากอคติ	 โดยค�านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของทาง
ราชการและเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	
สมควรก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการดังกล่าวจึงจ�าเป็น
ต้องออกกฎ	ก.ร.	นี้





กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรด�ำเนนิกำรทำงวนิัย
พ.ศ. ๒๕๕๗
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ไ
กฎ ก.ร.

ว่ำด้วยกำรด�ำเนนิกำรทำงวนิัย
พ.ศ. ๒๕๕๗

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

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๒	(๓)	มาตรา	๗๐	มาตรา	
๗๑	มาตรา	๗๖	และมาตรา	๗๘	แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการ
รัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	ก.ร.	จงึออกกฎ	ก.ร.	ไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑*	กฎ	 ก.ร.	 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑
กำรด�ำเนนิกำรเมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณเีป็นที่สงสัยว่ำ

มกีำรกระท�ำผดิวนิัย
-------------

 ข้อ ๒	 เมื่ อมีการกล ่ าวหาหรือมีกรณี เป ็ นที่ ส ง สัยว ่ า
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
มีหน้าที่ต้องรายงานตามล�าดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา	๔๒	ทราบโดยเร็ว	โดยท�าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมี
สาระส�าคัญดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ชื่อผู้กล่าวหา	(ถ้าม)ี
	 (๒)	 ชื่อและต�าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

ไ

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑	/	ตอนที่	๖๗	ก	/	หน้า	๑	/	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗
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	 (๓)	 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระท�าที่ถูกกล่าวหา
หรอืเป็นที่สงสัยว่ากระท�าผดิวนิัย
	 (๔)	 พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
 ข้อ ๓ การกล่าวหาที่จะด�าเนนิการตามกฎ	ก.ร.	นี้	ถ้าเป็นการ
กล่าวหาเป็นหนังสอืให้มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ระบุชื่อของผู้กล่าวหา	และลงลายมอืชื่อผู้กล่าวหา
	 (๒)	 ระบุชื่อหรือต�าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา	 หรือข้อเท็จจริงที่
เพยีงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด
	 (๓)	 ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท�าที่มีการ 
กล่าวหาเพยีงพอทีจ่ะเข้าใจได้	 หรอืแสดงพยานหลกัฐานเพยีงพอทีจ่ะสบืสวน 
สอบสวนต่อไปได้ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจา	 ให้ผู้บังคับบัญชา
ผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการท�าบันทึกค�ากล่าวหาที่มีรายละเอียด
ตามวรรคหนึ่ง	และให้ผู้กล่าวหาลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 ข้อ ๔ กรณเีป็นที่สงสัยว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�า
ผดิวนิัยที่จะด�าเนนิการตามกฎ	ก.ร.	นี้	อาจมลีักษณะดังนี้
	 (๑)	 มกีารกล่าวหาทีไ่ม่ได้ระบชุือ่ผูก้ล่าวหา	 ไม่ได้ลงลายมอืชือ่ 
ผู้กล่าวหา	 แต่ระบุชื่อหรือต�าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา	 หรือข้อเท็จจริง 
ที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได	้
หรอื
	 (๒)	 มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู ้บังคับบัญชา 
อันเป็นที่น่าสงสัยว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัย	โดยมี
พยานหลักฐานเพยีงพอที่จะสบืสวนสอบสวนต่อไปได้
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หมวด ๒
กำรสบืสวนหรอืพจิำรณำในเบื้องต้น

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

 ข้อ ๕	 เมื่อได้รับรายงานตามข้อ	 ๒	 หรือความปรากฏต่อ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	ว่ามีการกล่าวหา 
หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัย 
ให้ด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว
	 (๑)	 พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระท�าผดิวนิัยหรอืไม่
	 (๒)	 ด�าเนนิการสบืสวนหรอืสัง่ให้ด�าเนนิการสบืสวน	และพจิารณา
ว่ากรณมีมีลูทีค่วรกล่าวหาว่าผูน้ัน้กระท�าผดิวนิยัหรอืไม่	ในการนี้	ผูบ้งัคบับญัชา
ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 อาจสืบสวนเองหรือให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องด�าเนินการสืบสวนแล้วรายงาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าผิดหรือเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภา
สามัญผู้ใดกระท�าผดิวนิัยให้ด�าเนนิการตามข้อ	๖	ต่อไป
 ข้อ ๖	 ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุตาม 
มาตรา	๔๒	พจิารณาเห็นว่ากรณมีมีูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภา 
สามญัผูใ้ดกระท�าผดิวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง	ให้ด�าเนนิการต่อไปตามหมวด	๓ 
ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ผู้ใดกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ด�าเนินการต่อไปตามหมวด	๔	แต่ถ้า
พิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ผู้ใดกระท�าผดิวนิัย	ให้ยุตเิรื่อง
 ข้อ ๗ กรณีที่ถือว ่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ใดกระท�าผิดวินัยและผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา	๔๒	สั่งให้ยุตเิรื่องได้	อาจเป็นกรณดีังต่อไปนี้
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	 (๑)	 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐาน 
ไม่เพยีงพอให้ทราบว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเป็นผู้กระท�าผดิวนิัย
	 (๒)	 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐาน 
ไม่เพยีงพอที่จะท�าให้เข้าใจได้ว่ามกีารกระท�าผดิวนิัย	หรอืไม่เพยีงพอที่จะ
ด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนต่อไปได้
	 (๓)	 พฤตกิารณ์แห่งการกระท�านัน้ไม่เป็นความผดิทางวนิัย

หมวด ๓
กำรด�ำเนนิกำรในกรณมีมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ

กระท�ำผดิวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
-------------

 ข้อ ๘	 ในกรณทีี่ผลการสบืสวนหรอืพจิารณาตามข้อ	๕	และ
ข้อ	 ๖	 ปรากฏว่ากรณมีมีูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด 
กระท�าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา	๔๒	ด�าเนินการต่อไปตามหมวดนี้	 โดยไม่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้	 แต่ถ้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว	 ต้องด�าเนิน
การตามข้อ	๑๒	ข้อ	๑๓	และข้อ	๑๔	จนแล้วเสร็จ
 ข้อ ๙	 ในกรณทีีผู่บ้งัคบับัญชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา	
๔๒	ด�าเนนิการทางวนิัยโดยไม่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน	ต้องด�าเนนิการ 
ตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 ทั้งนี้	 ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ 
พจิารณาเห็นว่ากรณมีมูีลทีค่วรกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง	 
ในกรณทีีไ่ม่สามารถด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาดังกล่าว	ให้ผูบ้งัคบับญัชา 
ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	 ขยายเวลาได้ตามความจ�าเป็น	 
โดยแสดงเหตุผลความจ�าเป็นไว้ด้วย
 ข้อ ๑๐	 ในการด�าเนนิการตามข้อ	 ๙	 ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหาเป็นหนงัสอืให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ	
และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่
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ก�าหนด	พร้อมทัง้รบัฟังค�าชี้แจงของผูถ้กูกล่าวหา
	 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข ้อกล่าวหาภายในเวลา 
ที่ก�าหนด	ให้ถือว่าผู ้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
 ข้อ ๑๑ เมื่อผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุตามมาตรา	
๔๒	ได้ด�าเนนิการตามข้อ	๑๐	แล้วให้พจิารณาสัง่หรอืด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	ในกรณีที่ เห็นว ่าผู ้ถูกกล ่าวหาไม ่ ได ้กระท�าผิดวินัย 
ตามข้อกล่าวหา	ให้สั่งยุติเรื่องตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	โดยให้ท�าเป็น
ค�าสั่งตามข้อ	๖๔
	 (๒)	 ในกรณทีีเ่ห็นว่าผูถ้กูกล่าวหากระท�าผดิวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง	
ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน	 หรือลดเงินเดือน	 ตามควรแก่กรณี 
ให้เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา	 ๗๑	 และที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 ๖๓	 
โดยท�าเป็นค�าสั่งตามข้อ	๖๕
	 (๓)	ในกรณทีี่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�าผดิวนิัยเล็กน้อย	 และ 
มเีหตอุนัควรงดโทษจะงดโทษให้โดยให้ท�าทณัฑ์บนเป็นหนงัสอืหรอืว่ากล่าว 
ตักเตอืนตามมาตรา	๗๑	ก็ได้	โดยท�าเป็นค�าสั่งงดโทษตามข้อ	๖๗
	 (๔)	ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	
ให้ด�าเนนิการตามหมวด	๔	ต่อไป
 ข้อ ๑๒	 ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา	 ๔๒	 ด�าเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 
การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน	 และการคัดค้านกรรมการสอบสวน 
ให้น�าข้อ	 ๑๗	 วรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	 วรรคสี่	 ข้อ	 ๑๘	 ข้อ	 ๑๙	 ข้อ	 ๒๐ 
ข้อ	 ๒๑	 ข้อ	 ๒๒	 ข้อ	 ๒๓	 และข้อ	 ๒๔	 มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณี 
ที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญต�าแหน่งต่างกัน	 หรือต่างส่วนราชการสังกัด 
รฐัสภากนัถกูกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยัร่วมกนั		การแต่งตัง้คณะกรรมการ 
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามมาตรา	 ๖๙	 และที่ก�าหนดไว้ 
ในข้อ	๑๖
 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	 ๑๒	 ต้องด�าเนนิการ
สอบสวน	รวบรวมข้อเท็จจรงิข้อกฎหมาย	และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 
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แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบรบัฟังค�าชี้แจง 
ของผูถ้กูกล่าวหา	แล้วเกบ็รวบรวมไว้ในส�านวนการสอบสวน	และท�ารายงาน 
การสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 
ทัง้นี้	 ต้องให้แล้วเสรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีป่ระธานกรรมการรบัทราบ 
ค�าสั่งในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ�าเป็นไม่อาจ 
ด�าเนกิารให้แล้วเสรจ็ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึง่	ให้ประธานกรรมการ 
รายงานต่อผู ้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายเวลา 
ตามความจ�าเป็น	 ในการนี้	 ผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะขยาย
เวลาให้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย	 หรือจะส่ังให้ 
คณะกรรมการสอบสวนยุติการด�าเนินการแล้วพิจารณาส่ังหรือด�าเนิน
การตามข้อ	 ๑๑	 ต่อไปก็ได้ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค�าชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหาหรอืไม่ยืน่ค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ
สอบสวนก�าหนด	ให้ถอืว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด�าเนินการเป็นอย่างอื่น 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม
 ข้อ ๑๔ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงาน
การสอบสวนและส�านวนการสอบสวนตามข้อ	 ๑๓	 แล้ว	 ให้พจิารณาสั่ง 
หรอืด�าเนนิการตามข้อ	๑๑	หรอืสัง่หรอืด�าเนนิการดงัต่อไปนี้ก่อนพจิารณาส่ัง 
หรอืด�าเนนิการตามข้อ	๑๑	ก็ได้
	 (๑)	 ในกรณทีีเ่ห็นว่าควรรวบรวมข้อเทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐาน 
เพิม่เตมิ	ให้ก�าหนดประเดน็หรอืข้อส�าคญัทีต้่องการให้คณะกรรมการสอบสวน 
ท�าการสอบสวนเพิ่มเตมิ
	 (๒)	ในกรณีที่เห็นว่าการด�าเนินการใดไม่ถูกต้อง	 ให้ส่ังให้ 
คณะกรรมการสอบสวนด�าเนนิการให้ถูกต้องโดยเร็ว
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หมวด ๔
กำรด�ำเนนิกำรในกรณมีมีูลที่ควรกล่ำวหำ

ว่ำกระท�ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรง
-------------

 ข้อ ๑๕	 ในกรณทีี่ผลการสบืสวนหรอืพจิารณาตามข้อ	๕	และ 
ข้อ	 ๖	 ปรากฏว่ากรณมีมีูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด 
กระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตาม 
มาตรา	๔๒	หรอืผูม้อี�านาจตามมาตรา	๖๙	แล้วแต่กรณ	ีแต่งตัง้คณะกรรมการ 
สอบสวนเพื่อด�าเนินการสอบสวนต่อไปตามมาตรา	๔๒	หรือผู้มีอ�านาจ
ตามมาตรา	 ๖๙	 แล้วแต่กรณี	 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่ 
เพือ่ด�าเนนิการต่อไปตามหมวดนี้	ส่วนข้อเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานในส�านวน 
การสอบสวนตามข้อ	๑๓	จะน�ามาใช้ในการสอบสวนนี้หรอืไม่เพยีงใด	ให้อยู่ 
ในดุลพนิจิของคณะกรรมการสอบสวนที่จะแต่งตัง้ขึ้นใหม่นี้
 ข้อ ๑๖	 ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา	๖๙	(๒)	ให้ผู้มอี�านาจสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนของแต่ละ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาท�าความตกลงกันเพื่อก�าหนดตัวบุคคลเป็น
คณะกรรมการสอบสวน	แล้วให้แต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีค�าสั่ง
แต่งตัง้บุคคลนัน้เป็นคณะกรรมการสอบสวน
 ข้อ ๑๗	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ให้แต่งตั้งจาก 
ข้าราชการรัฐสภาสามญั	 ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึง่	 และกรรมการ 
อืน่อีกอย่างน้อยสองคน	โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการในกรณีที่ 
มีเหตุผลความจ�าเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการจาก 
ข้าราชการฝ่ายพลเรอืนซึ่งมใิช่ข้าราชการการเมอืงก็ได้
	 ในขณะทีม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน	 ประธานกรรมการ 
ต้องด�ารงต�าแหน่งตามที่	ก.ร.	ก�าหนด
	 กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
นติกิร	หรอืผู้ได้รบัปรญิญาทางกฎหมายหรอืผูไ้ด้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 
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การด�าเนินการทาวินัย	หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด�าเนนิการทางวนิยั
	 เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้ง 
จากข้าราชการฝ่ายพลเรอืนที่มใิช่ข้าราชการการเมอืงด้วยก็ได้	 และให้น�า 
ข้อ	 ๑๙	 ข้อ	 ๒๑	 ข้อ	 ๒๒	 ข้อ	 ๒๓	 และข้อ	 ๒๔	 มาใช้บังคับกับผู้ช่วย
เลขานุการโดยอนุโลม
 ข้อ ๑๘ ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและ
ต�าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา	 เรื่องที่กล่าวหาชื่อของประธานกรรมการและ
กรรมการ	ทัง้นี้	ให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่	ก.ร.	ก�าหนด	ในกรณทีี่มกีาร
แต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานุการ	ให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในค�าสั่งนัน้ด้วย
 ข้อ ๑๙	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน	 
ให้ด�าเนินการโดยท�าเป็นค�าสั่งตามแบบตัวอย่างที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	 และ
ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไปการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน 
ตามวรรคหนึ่ง	ไม่กระทบกระเทอืนถงึการสอบสวนที่ได้ด�าเนนิการไปแล้ว
 ข้อ ๒๐	 เมื่อได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว	 
ให้ผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 แจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบค�าสัง่โดยเรว็	และให้ผูถู้กกล่าวหา 
ลงลายมอืชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน	 ในการนี้	 ให้แจ้งต�าแหน่ง
ของประธานกรรมการ	กรรมการ	และผู้ช่วยเลขานุการ	(ถ้าม)ี	รวมทัง้สทิธิ 
ที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน	 และให้มอบส�าเนาค�าสั่งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วยในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบค�าสั่ง	 ถ้าได้ท�าบันทกึลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมอืชื่อ 
ผู้แจ้ง	 พร้อมทัง้พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว	 ให้ถอืวันที่แจ้งนัน้เป็นวัน 
รับทราบการแจ้งตามวรรคหนึ่ง	ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงก่อน	 
แต่ถ้าไม่อาจแจ้งให้ทราบโดยตรงได้หรอืมเีหตจุ�าเป็นอืน่	 ให้แจ้งเป็นหนงัสอื 
ส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา	ณ	ที่อยู่ซึ่งปรากฏ
หลักฐานของทางราชการ	 ในกรณเีช่นนี้	 ให้ถอืว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง
เมือ่ครบก�าหนดเจด็วนันบัแต่วนัส่งส�าหรบักรณส่ีงในประเทศ	หรอืเมือ่ครบ
สบิห้าวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณสี่งไปยังต่างประเทศ
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	 (๒)	 ส่งส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อม
ทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการ
โดยเร็ว	 แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมอืชื่อและวัน	 เดอืน	 ปีที่ได้รับ
แล้วเก็บรวมไว้ในส�านวนการสอบสวน	 และส่งส�าเนาค�าส่ังแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล
	 (๓)	 ส่งหลกัฐานการรบัทราบหรอืถอืว่าทราบค�าส่ังของผูถู้กกล่าวหา 
ไปให้ประธานกรรมการเพือ่เกบ็รวบรวมไว้ในส�านวนการสอบสวน	 โดยจะส่ง 
ไปให้หลังจากที่ได้ด�าเนนิการตาม	(๒)	แล้วก็ได้
 ข้อ ๒๑	 เมือ่มกีรณดีงัต่อไปนี้	กรรมการสอบสวนอาจถูกคดัค้านได้
	 (๑)	 เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ	๓
	 (๒)	 เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ	๓
	 (๓)	 เป็นญาติของผู ้กล่าวหาตามข้อ	 ๓	 คือ	 เป็นบุพการี 
หรอืผู้สบืสันดานไม่ว่าชัน้ใด	ๆ	หรอืเป็นพี่น้องหรอืลูกพี่ลูกน้องนับได้เพยีง
สามชัน้	หรอืเป็นญาตเิกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพยีงสองชัน้
	 (๔)	 เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้น
หรอืคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา
	 (๕)	 เป็นผู้มปีระโยชน์ได้เสยีในเรื่องที่สอบสวน
	 (๖)	 เป็นผูรู้เ้หน็เหตกุารณ์ในขณะกระท�าผดิตามเรือ่งทีก่ล่าวหา
	 (๗)	 เป็นผูม้เีหตอุืน่ซึง่มสีภาพร้ายแรงอนัอาจท�าให้การสอบสวน
ไม่เป็นกลางหรอืเสยีความเป็นธรรม
 ข้อ ๒๒ การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องท�าเป็นหนังสือ 
ยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบ 
หรือถือว่าทราบค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่
ทราบว่ามีกรณีตามข้อ	๒๑	โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริง 
หรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 ๒๑	 
	 ในกรณีที่ผู ้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการ 
คัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง	ให้ส่งส�าเนาหนังสือ 
คัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในส�านวน 
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การสอบสวน	 รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ	 และต้องให้โอกาสผู้ถูก 
คัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู ้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้ 
เป็นหลักฐาน	 ในการนี้	 ผู ้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
สอบสวนตัง้แต่วันที่ได้รับแจ้งนัน้
	 ในกรณีที่ผู ้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการ
คัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดให้ผู ้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งไม่รับค�าคัดค้านนัน้และแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ
 ข้อ ๒๓ เมื่อได้ด�าเนนิการตามข้อ	 ๒๒	 แล้ว	 ให้ผู้สั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ในกรณีที่เห็นว่าค�าคัดค้านรับฟังได้	 ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้าน 
พ้นจากหน้าที่ในการเป็นกรรมการสอบสวนในกรณีที่เห็นสมควรจะ 
แต่งตัง้ผูอ้ืน่ให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผูถ้กูคดัค้านก็ได้	แต่ถ้ากรรมการ
ที่เหลืออยู ่มีจ�านวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู ้อื่นให้เป็นกรรมการ
สอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน	และให้น�าข้อ	๑๙	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 (๒)	ในกรณีที่เห็นว่าค�าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้	ให้สั่งยกค�า 
คัดค้าน	และมหีนังสอืแจ้งให้ผู้คัดค้าน	ผู้ถูกคัดค้าน	และประธานกรรมการ 
ทราบโดยเร็ว	ค�าสั่งยกค�าคัดค้านให้เป็นที่สุด
	 ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและส่ังการ
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค�าคัดค้าน	 
ถ้าไม่ได้สั่งภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจากการ
เป็นกรรมการสอบสวนนบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลาดงักล่าว	และให้ด�าเนนิการ 
ตาม	(๑)	ต่อไป
 ข้อ ๒๔	ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู ้ใดเห็นว่าตนมีกรณี 
ตามข้อ	 ๒๑	 ให้ผู้นั้นแจ้งให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ	
และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการตามข้อ	 ๒๓	 
โดยอนุโลมต่อไป
 ข้อ ๒๕ คณะกรรมการสอบสวนมหีน้าทีส่อบสวนและพจิารณา
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ตามหลักเกณฑ์	วธิกีารและระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	นี้	เพื่อแสวงหา
ความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน	 ในการนี้	 ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
ประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าว
หาเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประกอบการพจิารณา	 และจัดท�าบันทกึประจ�าวันที่มี 
การสอบสวนไว้ทุกครัง้ด้วย
	 ในการสอบสวนและพิจารณาห ้ามมิ ให ้มี บุคคลอื่นอยู ่ 
หรือร่วมด้วย	 เว้นแต่เป็นการสอบปากค�าตามข้อ	 ๓๑	 หรือเป็นกรณีที่ 
กฎ	ก.ร.	นี้	ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 ข้อ ๒๖	 ให้ประธานกรรมการจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ
สอบสวนครั้งแรกภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบ
ตามข้อ	 ๒๐	 (๒)	 ในกรณทีี่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในก�าหนดให้รายงาน
เหตุผลและความจ�าเป็นให้ผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทราบ
	 ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง	ให้คณะ
กรรมการสอบสวนก�าหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและ
การรวบรวมพยานหลักฐาน
 ข้อ ๒๗ เมื่อได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวม
พยานหลักฐานตามข้อ	 ๒๖	 แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการ 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	รวบรวมข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	 และพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง
	 (๒)	 แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหา 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
	 (๓)	 ให้โอกาสผู ้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน 
เพื่อแก้ข้อกล่าวหา
	 (๔)		พจิารณาท�าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
	 (๕)		ท�ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู ้ส่ัง 
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
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 ข้อ ๒๘	ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
ทัง้ปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนโดยไม่รับฟังแต่เพยีงข้ออ้าง 
หรอืพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรอืผู้ถูกกล่าวหาเท่านัน้
	 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิง 
ถึงบุคคล	 เอกสาร	 หรือวัตถุใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน	 
ให้คณะกรรมการสอบสวนท�าการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
นั้นไว้ให้ครบถ้วน	 ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว	
ให้บันทกึเหตุนัน้ไว้ด้วย
 ข้อ ๒๙ ในการสอบปากค�าผูถ้กูกล่าวหาหรอืพยานให้สอบปากค�า
คราวละหนึ่งคน	และในการสอบปากค�าพยาน	ต้องแจ้งให้พยานทราบว่า
กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	
การให้ถ้อยค�าอันเป็นเท็จอาจเป็นความผดิตามกฎหมาย
	 ในการสอบปากค�าตามวรรคหนึ่ง	 ต้องมีกรรมการสอบสวน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะท�าการ
สอบปากค�าได้	แต่ในกรณทีี่กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการสอบสวนทัง้หมด
มีมากกว่าสามคน	จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนท�าการ
สอบปากค�าก็ได้
 ข้อ ๓๐ การสอบปากค�าตามข้อ	๒๙	ต้องมกีารบันทกึถ้อยค�า
ของผู้ให้ถ้อยค�าตามแบบตวัอย่างที	่ก.ร.ก�าหนด	แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค�าฟัง 
หรือให้ผู ้ให้ถ้อยค�าอ่านเองก็ได้	 แล้วให้ผู ้ให้ถ้อยค�า	 ผู้บันทึกถ้อยค�า
และกรรมการสอบสวนซึง่อยูร่่วมในการสอบปากค�าลงลายมอืชือ่ในบนัทกึ
ถ้อยค�านั้นไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่บันทึกถ้อยค�าใดมีหลายหน้า	 ให้ผู้ให้ 
ถ้อยค�าและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู ่ร่วมในการสอบปากค�าหนึ่งคน 
ลงลายมอืชื่อก�ากับไว้ในบันทกึถ้อยค�าทุกหน้า
	 ในการบันทึกถ้อยค�า	 ห้ามมิให้ขูด	 ลบ	 หรือบันทึกข้อความ
ทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึกถ้อยค�าแล้ว	 ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่ม
เติมข้อความที่บันทกึไว้	 ให้ใช้วธิขีดีฆ่าข้อความเดมิและเพิ่มเตมิข้อความ
ใหม่ด้วยวิธีตกเติม	 แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค�าและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วม 
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ในการสอบปากค�าหนึ่งคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
นัน้ทุกแห่ง
	 ในกรณทีี่ผู้ให้ถ้อยค�าไม่ยอมลงลายมอืชื่อ	 ให้บันทกึเหตุที่ไม่ลง
ลายมอืชื่อนัน้ไว้ในบันทกึถ้อยค�าด้วย
	 ในกรณทีี่ผู้ให้ถ้อยค�าไม่สามารถลงลายมอืชื่อได้	 ให้ด�าเนนิการ
ตามมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
 ข้อ ๓๑ ในการสอบปากค�า	ห้ามมใิห้บคุคลอืน่อยูใ่นทีส่อบปากค�า	
เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งกรรมการสอบสวนที่ท�าการสอบปากค�าอนุญาต 
ให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน	 หรือเป็นทนายความ
หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งผู้ถูกกล่าวหาขอน�าเข้ามาในการสอบ
ปากค�าผู ้ถูกกล่าวหาตามจ�านวนที่กรรมการสอบสวนที่ท�าการสอบ
ปากค�าเห็นสมควร
 ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท�าหรือจัดให้ท�าการใด	ๆ 	 
ซึ่งเป็นการให้ค�ามั่นสัญญาขู่เข็ญ	หลอกลวง	บังคับ	หรอืกระท�าโดยมชิอบ
ไม่ว่าด้วยประการใด	เพือ่จงูใจให้ผูถ้กูกล่าวหาหรอืพยานให้ถ้อยค�าอย่างใด
 ข้อ ๓๓ การน�าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานใน
ส�านวนการสอบสวน	ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้
ด้วยว่าได้มาอย่างไร	จากผู้ใด	และเมื่อใด
	 เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส�านวนการสอบสวนให้ใช้
ต้นฉบับ	 แต่ถ้าไม่อาจน�าต้นฉบับมาได้จะใช้ส�าเนาที่กรรมการสอบสวน
หรอืผู้มหีน้าที่รับผดิชอบรับรองว่าเป็นส�าเนาถูกต้องก็ได้
	 ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือ
ถูกท�าลายหรือโดยเหตุประการอื่นคณะกรรมการสอบสวนจะสืบจาก
ส�าเนาเอกสารหรอืพยานบุคคลแทนก็ได้
 ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใด 
มาเป็นพยานเพือ่ชี้แจงหรอืให้ถ้อยค�าตามวนั	เวลา	และสถานทีท่ีก่�าหนดแล้ว	 
แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยค�า	 หรือในกรณี
ที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�าได ้
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ภายในเวลาอันควรคณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้น
ก็ได้	 แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ�าวันที่มีการสอบสวนและ 
ในรายงานการสอบสวนด้วย
 ข้อ ๓๕	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวนเหน็ว่าการสอบสวน
พยานบุคคลใดหรือการรวบรวมพยานเอกสารหรือวัตถุใดจะท�าให้การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จ�าเป็น	 หรอืพยานหลกัฐานนัน้มใิช่สาระส�าคญัจะงด
สอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้	 แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้
ในบันทกึประจ�าวันที่มกีารสอบสวน	และในรายงานการสอบสวนด้วย
 ข้อ ๓๖	 ในกรณีที่จะต้องสอบปากค�าพยานหรือรวบรวม 
พยานหลกัฐานซึง่อยูต่่างท้องทีป่ระธานกรรมการจะรายงานต่อผูส้ัง่แต่งตัง้ 
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หวัหน้าหน่วยงานในท้องทีน่ัน้ทีเ่ป็นข้าราชการฝ่ายพลเรอืนสอบปากค�าพยาน
หรอืรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้	 โดยก�าหนดประเด็นหรอืข้อส�าคัญ 
ทีจ่ะต้องสอบสวนไปให้	 กรณเีช่นนี้	 ถ้าผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
เห็นควรจะมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้
รับมอบหมายนัน้ด�าเนนิการตามที่คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้
	 ในการสอบปากค�าพยานและรวบรวมพยานหลักฐานตาม
วรรคหนึ่ง	ให้หัวหน้าส่วนราชการหรอืหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
เลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วม
เป็นคณะท�าการสอบสวน	 และให้คณะท�าการสอบสวนมีอ�านาจหน้าที่
เช่นเดยีวกับคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ	ก.ร.	นี้
 ข้อ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง	 
ข้อกฎหมาย	 และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ	 ๒๗	 (๑)	 แล้ว	 ให้ม ี
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาท�าความเห็นว่าผู้ถูก 
กล่าวหากระท�าผดิวนิยัในเรือ่งทีส่อบสวนหรอืไม่	 ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู ้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท�าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน	
ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวน	 แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจากข้อเท็จจรงิ	
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ข้อกฎหมาย	 รวมทัง้พยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพยีงพอที่จะรับฟังได้ว่า 
ผูถ้กูกล่าวหากระท�าผดิวนิยัในเรือ่งทีส่อบสวน	 ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุ 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบการประชุม
ตามวรรคหนึ่ง	ต้องมกีรรมการสอบสวนมาประชมุไม่น้อยกว่าสามคนและ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการสอบสวนทัง้หมด
 ข้อ ๓๘	 ในกรณีที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู ้ถูกกล่าวหาได้
กระท�าผดิหรอืต้องรบัผดิในคดเีกีย่วกบัเรือ่งทีส่อบสวน	ถ้าคณะกรรมการ 
สอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค�าพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความ
ประจกัษ์ชดัอยูแ่ล้วว่าผูถ้กูกล่าวหากระท�าผดิตามข้อกล่าวหา	คณะกรรมการ
สอบสวนจะน�าเอาค�าพพิากษาถงึทีส่ดุนัน้มาใช้เป็นพยานหลักฐานทีส่นบัสนนุ
ข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นก็ได้แต่ต้องแจ้งให ้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบและต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ตามค�าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น	เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
 ข้อ ๓๙  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุ 
ข้อกล่าวหา	 ให้ท�าเป็นบนัทกึระบขุ้อเทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ของผูถู้กกล่าวหา 
ว่าได้กระท�าการใด	 เมื่อใด	 อย่างไร	 เป็นความผดิวนิัยในกรณใีดและสรุป
พยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกล่าวหา	 โดยจะระบชุือ่พยานด้วยหรอืไม่ก็ได้	
รวมทั้งแจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค�าหรือยื่นค�าชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนงัสอื	 สทิธทิีจ่ะแสดงพยานหลักฐานหรอืจะอ้างพยาน
หลกัฐานเพือ่ขอให้เรยีกพยานหลกัฐานนัน้มาได้	แล้วแจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบ
 บันทึกตามวรรคหนึ่ง	 ให้ท�าตามแบบตัวอย่างที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	
โดยให้ท�าเป็นสองฉบบัมข้ีอความตรงกนั	 ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
อกีอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมอืชื่อในบันทกึนัน้ด้วย
 ข้อ ๔๐  เมือ่ได้จดัท�าบนัทกึตามข้อ	๓๙	แล้ว	ให้คณะกรรมการ
สอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน	 เวลา	 และสถานที ่
ทีค่ณะกรรมการสอบสวนก�าหนด	เพือ่แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
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	 เมื่อผู ้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว	 
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู ้ถูกกล่าวหาทราบ	 
และให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน
เดอืนปี	 ในบันทึกนั้นแล้วมอบบันทึกให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ	 และอีก
หนึ่งฉบับเก็บไว้ในส�านวนการสอบสวน
	 ในกรณทีีผู่ถ้กูกล่าวหาไม่ยอมลงลายมอืชือ่ในบนัทกึเพือ่รบัทราบ 
ข้อกล่าวหา	 ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทกึข้อเท็จจรงิและพฤตกิารณ์
ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น	ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว	 และให้มอบบันทึกนั้นให้ผู ้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ	 และ
อกีฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส�านวนการสอบสวน	 แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับ
บันทึกดังกล่าว	 ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป 
ให้ผู้ถูกกล่าวหา	ณ	ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
 ข้อ ๔๑	 เมื่อได้แจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ตามข้อ	๔๐	แล้ว	ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งก�าหนดวัน	เวลา	สถานที่	 
และวิธีการที่จะให้ผู ้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข ้อกล่าวหาในวันที่มาพบ 
คณะกรรมการสอบสวน	หรอืแจ้งเป็นหนังสอืส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน
ตอบรบัไปให้ผูถ้กูกล่าวหา	ณ	ทีอ่ยูซ่ึง่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ก็ได้
	 ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	 
ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตั้งแต่วันที่ครบก�าหนดสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ส่งหนังสอืดังกล่าวทางไปรษณยี์
 ข้อ ๔๒	 ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่ก�าหนดในข้อ	 
๔๐	 ให้ส่งบันทึกตามข้อ	 ๓๙	 จ�านวนหนึ่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรบัไปให้ผูถ้กูกล่าวหา	ณ	 ทีอ่ยูซ่ึง่ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ 
ในกรณีเช่นนี้	 ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที ่
ครบก�าหนดสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทกึดังกล่าวทางไปรษณยี์	
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	 คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสอืก�าหนดวัน	เวลา	สถานที่ 
และวิธีการที่จะให้ผู ้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าได้
กระท�าผดิตามข้อกล่าวหาหรอืไม่	อย่างไร	เพราะเหตใุด	ไปพร้อมกับบนัทกึ
แจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้
 ข้อ ๔๓	 ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาไม่อาจชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
ได้ตามวัน	 เวลา	 สถานที่	 และวธิกีารที่ก�าหนดตามข้อ	 ๔๑	 หรอืข้อ	 ๔๒	 
โดยได้อ้างเหตผุลหรอืความจ�าเป็น	 หรอืในกรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวน 
เห็นว่ามีเหตุจ�าเป็น	 จะก�าหนดวัน	 เวลา	 สถานที่	 หรือวิธีการเสียใหม่ 
เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมก็ได้
 ข้อ ๔๔	 ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนถาม 
ผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระท�าผดิตามข้อกล่าวหาหรอืไม่	 อย่างไร	 เพราะ
เหตุใด
	 คณะกรรมการสอบสวนจะด�าเนินการตามวรรคหนึ่งไปใน
คราวเดยีวกันกับที่ได้ด�าเนนิการตามข้อ	๔๐	ก็ได้
 ข้อ ๔๕	 ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระท�าผิด
ตามข้อกล่าวหาใด	ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทกึการรับสารภาพตาม
ข้อกล่าวหานัน้ไว้เป็นหนงัสอื	ในกรณเีช่นนี้	คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท�า 
การสอบสวนในข้อกล่าวหานั้นก็ได้	 แล้วด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป
 ข้อ ๔๖	 ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค�าชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาหรือไม่ยื่นค�าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในก�าหนดเวลา
ตามข้อ	 ๔๑	 และข้อ	 ๔๒	 ให้ถอืว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ 
ข ้อกล่าวหาเว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด�าเนินการ 
เป็นอย่างอืน่เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม
 ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว	 ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าพยานหลักฐานที่เพิ่มเตมินัน้มนี�า้หนักสนับสนุนข้อกล่าวหา	 ให้แจ้ง 
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สรุปพยานหลักฐานเพิ่มเตมินัน้ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 แต่ถ้าเห็นว่าพยาน 
หลักฐานเพิ่มเติมนั้นมีผลท�าให ้ข ้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนนั้น
เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา	 ให้ก�าหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือ
ก�าหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	ทั้งนี้	 ให้น�าความในข้อ	
๓๙	ข้อ	๔๐	ข้อ	๔๑	ข้อ	๔๒	ข้อ	๔๓	และข้อ	๔๖	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ ๔๘	ในการสอบสวน	ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าม ี
พยานหลักฐานที่ควรกล่าวหาว่าผู ้ถูกกล่าวหากระท�าผิดวินัยในเรื่อง 
อืน่ด้วย	 ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
โดยเรว็
	 เมือ่ได้รบัรายงานตามวรรคหนึง่แล้ว	ให้ผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
สอบสวนพจิารณาด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นด้วย	ให้ยุตไิม่ต้องด�าเนนิการทางวนิัยส�าหรับเรื่องอื่นนัน้
	 (๒)	 ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย 
ในเรื่องอื่นด้วย	ให้ด�าเนินการทางวินัยในเรื่องอื่นนั้นด้วยตามกฎ	ก.ร.	นี้	 
ในกรณีที่การกระท�าผิดวินัยในเรื่องอื่นนั้นเป็นการกระท�าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง	 จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ด�าเนินการสอบสวนและพิจารณา 
ในเรื่องอื่นนัน้ก็ได้
 ข้อ ๔๙	 ในกรณทีีก่ารสอบสวนพาดพงิไปถงึข้าราชการรฐัสภา
สามัญผู้อื่น	 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วม
กระท�าการในเรื่องที่สอบสวนนัน้ด้วย	ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาด�าเนินการ
ตามกฎ	ก.ร.	นี้	ต่อไป
	 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงเจ ้าหน้าที่ของรัฐอื่น 
หรอืบุคคลอื่น	ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพจิารณาเห็นว่าผู้นัน้มสี่วนร่วม
กระท�าการในเรื่องที่สอบสวนนัน้ด้วย	ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
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ต่อผู ้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามที ่
เห็นสมควรต่อไป
 ข้อ ๕๐	 ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้อื่นร่วมกระท�าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามข้อ	 ๔๙	 วรรคหนึ่งให้ส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อท�าการสอบสวนผู้นั้น	 โดยจะแต่งตั้งให้ 
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหม่ด�าเนนิการสอบสวนและพจิารณากไ็ด้	แต่ถ้าเป็นกรณตีามมาตรา	
๖๙	ให้ส่งเรื่องไปยังผู้มอี�านาจตามมาตรา	๖๙	เพื่อด�าเนนิการต่อไป
	 พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม	
คณะกรรมการสอบสวนจะใช้ประกอบการพิจารณาด�าเนินการทางวินัย
แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาสผู้นั้น
ได้ใช้สทิธติามกฎ	ก.ร.	นี้แล้ว
 ข้อ ๕๑	 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 ได้ให้ 
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาน�าสบืแก้ข้อกล่าวหา	 และได้รวบรวมพยานหลักฐาน 
เพยีงพอทีจ่ะพจิารณาได้แล้ว	 ให้คณะกรรมการสอบสวนประชมุเพือ่พจิารณา 
ท�าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
	 ในการพิจารณาท�าความเห็นตามวรรคหนึ่ง	คณะกรรมการ
สอบสวนต้องพจิารณาทัง้ข้อเทจ็จรงิข้อกฎหมาย	 และพจิารณามมีตใินเรือ่ง 
ที่สอบสวนให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็น	 ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�า 
ผดิวนิยัในเรือ่งทีส่อบสวนหรอืไม่	 ถ้าเห็นว่าผูถ้กูกล่าวหาได้กระท�าผดิวนิยั	
ต้องพิจารณาให้ได้ความด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด	 ตามกฎ	 ก.ร.	 
ว่าด้วยวนิยัข้าราชการรฐัสภาสามัญข้อใด	ควรได้รบัโทษสถานใดและมเีหตุ 
อันควรลดหย่อนหรอืไม่	เพยีงใด
	 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวน 
ยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 
ถ้าเห็นว่าผู ้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
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ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ	 ประพฤตตินไม่เหมาะสมกับต�าแหน่ง
หน้าทีร่าชการ	 หรอืมมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณทีีถู่กสอบสวน	 ถ้าให้ผูน้ัน้ 
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ	ตามมาตรา	๘๓	(๖)	หรอื	
(๗)	แล้วแต่กรณ	ีก็ให้ท�าความเห็นเสนอไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย
	 การประชุมเพื่อพิจารณาท�าความเห็นตามข้อนี้ต้องมีกรรมการ
สอบสวนมาประชมุไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของกรรมการ
ทัง้หมด
 ข้อ ๕๒	 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด�าเนินการตามข้อ	
๕๑	แล้ว	ให้จดัท�ารายงานการสอบสวนเสนอต่อผูส่ั้งแต่งตัง้คณะกรรมการ 
สอบสวนตามแบบตัวอย่างที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	 โดยให้เสนอไปพร้อมส�านวน
การสอบสวน
	 รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึง่	อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
เรื่องที่สอบสวน	 ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ข้อกล่าวหา	 
พยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุหรอืหกัล้างข้อกล่าวหา	ประเดน็ทีต้่องพจิารณา
ความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	๕๑	วรรคสอง	และวรรคสาม	
และลายมือชื่อกรรมการสอบสวนทุกคนรวมทั้งให้ประธานกรรมการ 
ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในรายงานการสอบสวนหน้าอื่นด้วยทุกหน้า 
ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจ�าเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ให้
ประธานกรรมการสอบสวนบันทกึเหตุจ�าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย	และในกรณี
ทีก่รรมการสอบสวนผูใ้ดมคีวามเห็นแย้ง	ให้แสดงชือ่และสรปุความเหน็แย้ง
ของผู้นั้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย	 ในการนี้	 ผู้มีความเห็นแย้งนั้น 
จะท�าบันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไว้
กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้
 ข้อ ๕๓	 ให ้คณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการสอบสวน
และจัดท�ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งส�านวนการสอบสวนเสนอต่อ 
ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ	 ๒๖	 
	 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ�าเป็น 



รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ     103    

ไม่อาจด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจ�าเป็นในการนี้	 ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนอาจขยายเวลาได้ครัง้ละไม่เกนิสามสบิวัน	และตดิตาม 
เร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย
 ข้อ ๕๔ เมื่อผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงาน 
การสอบสวนและส�านวนการสอบสวนแล้ว	ให้พจิารณาตรวจสอบความถกูต้อง 
ของการสอบสวน	 ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว	 ให้ผู้สั่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนด�าเนนิการตามข้อ	 ๕๕	 แต่ถ้าเห็นว่าการ
สอบสวนยังไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน	ก็ให้สั่งหรอืด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้ง
ข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วนให้สั่งคณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการแจ้ง
ข้อกล่าวหาหรอืแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว
	 (๒)	 ในกรณทีีเ่ห็นว่าควรรวบรวมข้อเทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐาน 
เพิ่มเตมิ	 ให้ก�าหนดประเด็นหรือข้อส�าคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการ
สอบสวนท�าการสอบสวนเพิ่มเตมิ
	 (๓)	 ในกรณีที่เห็นว่าการด�าเนินการไม่ถูกต้อง	 ให้สั่งให้คณะ
กรรมการสอบสวนด�าเนนิการให้ถูกต้องโดยเร็ว
	 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด�าเนินการตามที่ผู ้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนมคี�าสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว	 ให ้จัดท�ารายงาน
เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาด�าเนินการตาม
ข้อ	๕๕	ต่อไป
 ข้อ ๕๕ 	 เมื่อผู ้สั่งแต ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว ่า 
การสอบสวนถกูต้องครบถ้วนแล้วให้พจิารณาสัง่หรอืด�าเนนิการ	ดังต่อไปนี้ 
	 (๑)	 ในกรณีที่เห็นว่าผู ้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท�าผิดวินัยตาม 
ข้อกล่าวหา	 ให้สั่งยุตเิรื่องตามมาตรา	 ๖๘	 วรรคสอง	 โดยท�าเป็นค�าสั่ง 
ตามข้อ	๖๔
	 (๒)	 ในกรณีที่ เ ห็นว ่าผู ้ถูกกล ่าวหากระท�าผิดวินัยอย ่าง 
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ไม่ร้ายแรง	ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงนิเดอืน	หรอืลดเงนิเดอืน	ตามควร
แก่กรณใีห้เหมาะสมกับความผดิตามมาตรา	 ๗๑	 และที่ก�าหนดไว้ในข้อ	
๖๓	โดยท�าเป็นค�าสั่งตามข้อ	๖๕
	 (๓)	 ในกรณทีี่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�าผดิวนิัยเล็กน้อย	 และ
มีเหตุอันควรงดโทษจะงดโทษให้โดยให้ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่า
กล่าวตักเตอืนตามมาตรา	๗๑	ก็ได้โดยท�าเป็นค�าสั่งงดโทษตามข้อ	๖๗
	 (๔)	 ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	
ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี	 ถ้ามีเหตุ
อันควรลดหย่อนจะน�ามาประกอบการพจิารณาลดโทษก็ได้	 แต่ห้ามมใิห้
ลดโทษลงต�่ากว่าปลดออก	ตามมาตรา	๗๒	โดยท�าเป็นค�าสั่งตามข้อ	๖๕
	 (๕)	 ในกรณีที่เห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัด 
พอที่จะลงโทษเพราะกระท�าผดิวนิัยอย่างร้ายแรง	แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา 
หย่อนความสามารถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ	บกพร่องในหน้าทีร่าชการ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 หรือมีมลทินหรือ 
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	 ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการ 
เสยีหายแก่ราชการ	 ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการ
ตามมาตรา	๘๓	(๖)	หรอื	(๗)	แล้วแต่กรณ	ีต่อไป
	 ในกรณีที่ผู ้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้มีอ�านาจ
ตามมาตรา	 ๖๙	 (๑)	 หรือ	 (๒)	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา	๔๒	ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้สั่งหรอืด�าเนนิการตามวรรคหนึ่ง
แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๕๖ ในกรณทีีม่กีารย้าย	การโอน	หรอืการเลือ่นผูถู้กกล่าวหา	 
อันมีผลท�าให้ผู ้มีอ�านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปลี่ยนไป	 
ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้นด�าเนินการต่อไปจนเสร็จ	
แล้วให้ท�ารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับส�านวนการสอบสวน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเดิมตรวจสอบความถูกต้องของ
การด�าเนินการเพื่อส่งไปยังผู้มีอ�านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหม่พจิารณาสั่งหรอืด�าเนนิการตามข้อ	๕๕	ต่อไป	และถ้าในระหว่างการ
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สอบสวนมีกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งการอย่างใด
เพื่อให้การสอบสวนนัน้ด�าเนนิการต่อไปได้	 ให้ผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนเดิมส่งเรื่องให้ผู้มีอ�านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่
เป็นผู้พจิารณาต่อไป
	 ในกรณีที่ผู้มีอ�านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ตาม
วรรคหนึ่ง	 เห็นสมควรให้ด�าเนนิการตามข้อ	 ๕๔	 จะสั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดมิด�าเนนิการ	 หรอืในกรณทีี่เห็นเป็นการสมควร	 จะแต่ง
ตัง้คณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อด�าเนนิการก็ได้	 โดยให้น�าข้อ	 ๑๗	
และข้อ	๑๘	มาใช้บังคับ
 ข้อ ๕๗ ในกรณีที่ปรากฏว ่าการแต ่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ	 ๑๗	 ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป	 และให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 หรือผู้มีอ�านาจตาม
มาตรา	 ๖๙	 แล้วแต่กรณ	ี แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อด�าเนนิการ
สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
 ข้อ ๕๘	 ในกรณีที่ปรากฏว่าการด�าเนินการใดไม่ถูกต้องตาม
กฎ	ก.ร.	 นี้	 ให้เฉพาะการด�าเนนิการนัน้เสยีไป	 และถ้าการด�าเนนิการนัน้ 
เป็นสาระส�าคัญที่ต้องด�าเนินการหรือหากไม่ด�าเนินการอันจะท�าให้ 
เสยีความเป็นธรรม	ให้แก้ไขหรอืด�าเนนิการนัน้เสยีใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
 ข้อ ๕๙  ในกรณทีีผู่ถ้กูกล่าวหาผูใ้ดตายในระหว่างการสอบสวน	
ให้การด�าเนนิการทางวนิยัแก่ผูน้ัน้เป็นอันยตุ	ิแต่ให้คณะกรรมการสอบสวน
และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปเท่าที่สามารถจะกระท�าได้	 แล้วท�า 
ความเห็นเสนอต่อส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อพิจารณาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	หรอืกฎหมายว่าด้วยกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ 
ข้าราชการ	แล้วแต่กรณ	ีต่อไป
 ข้อ  ๖๐ ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ�านาจ
ด�าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน 
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โดยอนุโลม	 เว้นแต่องค์ประชุมกรรมการสอบสวนตามข้อ	 ๓๗	 และ 
ข้อ	๕๑

หมวด ๕
กรณคีวำมผดิที่ปรำกฏชัดแจ้ง

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

 ข้อ ๖๑	 ข ้ าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ ใดกระท� าผิดวินั ย 
อย่างไม่ร้ายแรง	และได้รบัสารภาพเป็นหนงัสอืต่อผูบ้งัคบับญัชา	หรอืได้ให้ 
ถ้อยค�ารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยค�ารับสารภาพเป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู ้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะ
กรรมการสอบสวนตามกฎ	ก.ร.	นี้	ถอืเป็นกรณคีวามผดิที่ปรากฏชัดแจ้ง	 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 หรือผู้มีอ�านาจตาม
มาตรา	๖๙	แล้วแต่กรณ	ีจะพจิารณาด�าเนนิการทางวนิยัโดยไม่ต้องสอบสวน
หรอืงดการสอบสวนก็ได้
 ข้อ ๖๒	 ข ้ าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ ใดกระท� าผิดวินั ย 
อย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้	 ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง	 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 หรือผู้มีอ�านาจ 
ตามมาตรา	๖๙	แล้วแต่กรณ	ีจะด�าเนนิการทางวนิัยโดยไม่ต้องสอบสวน
หรอืงดการสอบสวนก็ได้
	 (๑)	 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
กว่าสบิห้าวนั	 โดยไม่กลบัมาปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอกีเลย	 และผูบ้งัคบับญัชา
ซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ได้ด�าเนนิการหรอืสั่งให้ด�าเนนิการ
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร	 หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึง
ความจงใจไม่ปฏบิัตติามระเบยีบของทางราชการ
	 (๒)	 กระท�าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกหรือโทษที่หนัก
กว่าโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่า
จ�าคุก	เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผดิที่ได้กระท�าโดยประมาท	หรอืความ
ผดิลหุโทษ
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	 (๓)	กระท�าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 และได้รับสารภาพ 
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา	 หรือได้ให้ถ้อยค�ารับสารภาพและได้มีการ 
บันทึกถ้อยค�ารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มี 
หน้าที่สบืสวนสอบสวนหรอืคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ	ก.ร.	นี้

หมวด ๖
กำรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงนิเดอืน หรอืลดเงนิเดอืน

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

 ข้อ ๖๓	การลงโทษข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้กระท�าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 
มอี�านาจสั่งลงโทษได้	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ภาคทัณฑ์
	 (๒)	 ตัดเงนิเดอืนได้ครัง้หนึ่งในอัตราร้อยละ	 ๒	 หรอืร้อยละ	 ๔	 
ของเงนิเดอืนทีผู่น้ัน้ได้รบัในวนัทีม่คี�าสัง่ลงโทษเป็นเวลาหนึง่เดอืน	สองเดอืน 
หรอืสามเดอืน
	 (๓)	 ลดเงนิเดอืนได้ครัง้หนึ่งในอัตราร้อยละ	 ๒	 หรอืร้อยละ	 ๔	
ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค�าสั่งลงโทษการส่ังลงโทษตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือน	 ถ้าจ�านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาท 
ให้ปัดเศษทิ้ง

หมวด ๗
กำรสั่งยุตเิรื่อง ลงโทษ หรอืงดโทษ

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

 ข้อ ๖๔ การสั่งยุตเิรื่องตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	หรอืมาตรา	
๖๘	วรรคสอง	ให้ท�าเป็นค�าสัง่ระบชุือ่และต�าแหน่งของผูถู้กกล่าวหา	เรือ่งที่ 
ถูกกล่าวหาและผลการพจิารณา	ทัง้นี้	 ตามแบบตัวอย่างที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	
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และให้ลงลายมือชื่อและต�าแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนปีที่ออกค�าสั่ง 
ไว้ด้วย
 ข้อ ๖๕ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	 ตัดเงินเดือน	 ลดเงินเดือน	
ปลดออก	 หรอืไล่ออก	 ให้ท�าเป็นค�าสัง่ระบชุือ่และต�าแหน่งของผูถู้กลงโทษ	 
แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญว่าผู ้ถูกลงโทษกระท�าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด	 ตามกฎ	 ก.ร.	 ว่าด้วยวินัย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญข้อใดพร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา	๘๗	ไว้ในค�าสั่งนี้ด้วย	ทั้งนี้ตามแบบตัวอย่าง 
ที่	ก.ร.	ก�าหนด	และให้ลงลายมือชื่อและต�าแหน่งของผู้สั่งและวันเดือนป ี
ที่ออกค�าสัง่ไว้ด้วย
 ข้อ ๖๖	 การสั่งลงโทษ	 ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลา 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	ให้สั่งให้มผีลตัง้แต่วันที่มคี�าสั่ง
	 (๒)	การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน	ให้ส่ังให้มีผล
ตัง้แต่เดอืนที่มคี�าสั่ง
	 (๓)	การสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก	 ให้ส่ังให้มผีลตามระเบยีบ	
ก.ร.	 ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามมาตรา	
๘๐	วรรคสอง
 ข้อ ๖๗	การสั่งงดโทษตามมาตรา	๗๑	 วรรคสาม	 ให้ผู้บังคับ
บัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 ท�าเป็นค�าสั่ง	 และให้ระบุไว้
ในค�าสั่งด้วยว่าได้ให้ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว	
ทัง้นี้	ตามแบบตัวอย่างที่	ก.ร.	ก�าหนด
 ข้อ ๖๘	การสั่งงดโทษตามมาตรา	 ๗๕	 วรรคสอง	 ส�าหรับ
กรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณ ี
ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามมาตรา	 ๗๕ 
วรรคหนึ่งและผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรง	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 
สั่งงดโทษ	ทั้งนี้	ตามแบบตัวอย่างที่	ก.ร.	ก�าหนด
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 ข้อ ๖๙	เมื่อได้มีค�าสั่งยุติเรื่อง	 ลงโทษ	 หรืองดโทษแล้ว	 
ให้ด�าเนินการแจ้งค�าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว	
และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้
เป็นหลักฐาน	 และให้มอบส�าเนาค�าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรอืผู้ถูกกล่าวหาไว้ 
หนึง่ฉบบัด้วย	ถ้าผูถ้กูลงโทษหรอืผูถ้กูกล่าวหาไม่ยอมลงลายมอืชือ่รบัทราบ 
ค�าสั่ง	 เมื่อได้ท�าบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
พร้อมทัง้พยานรูเ้ห็นไว้เป็นหลกัฐานแล้วให้ถอืวนัทีแ่จ้งนัน้เป็นวนัรบัทราบ
	 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุ 
จ�าเป็นอื่น	 ให้ส่งส�าเนาค�าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ 
ผู้ถูกลงโทษหรอืผู้ถูกกล่าวหา	 ณ	 ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรอืผู้ถูกกล่าวหา 
ซึง่ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ	ในกรณเีช่นนี้	ให้ถอืว่าผูถู้กลงโทษ 
หรอืผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง
	 เมื่อครบก�าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณีส่งในประเทศ	
หรอืเมื่อครบสบิห้าวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณสี่งไปยังต่างประเทศ

หมวด ๘
กำรมคี�ำสั่งใหม่กรณมีกีำรเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ

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

 ข้อ ๗๐ ในกรณทีี่มกีารเพิ่มโทษ	 ลดโทษ	 งดโทษ	 หรอืยกโทษ	
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๔๒	มคี�าสั่งใหม่	โดยให้
สั่งยกเลกิค�าสั่งลงโทษเดมิ	แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนัน้
 ข้อ ๗๑ ค�าสั่งใหม่ตามข้อ	 ๗๐	 ให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่	
ก.ร.	ก�าหนด	โดยอย่างน้อยให้มสีาระส�าคัญดังต่อไปนี้
	 (๑)	 อ้างถงึค�าสัง่เดมิก่อนมกีารเพิม่โทษ	ลดโทษ	งดโทษ	หรอืยกโทษ 
	 (๒)	 อ้างถงึมตขิอง	ก.ร.	หรอืค�าวนิจิฉยัขององค์กรตามกฎหมายอืน่ 
ที่ให้เพิ่มโทษ	 ลดโทษ	 งดโทษ	 หรอืยกโทษ	 แล้วแต่กรณ	ี โดยแสดงสาระ
ส�าคัญโดยสรุปไว้ด้วย



110     รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

	 (๓)	 สั่งให้ยกเลกิค�าสั่งเดมิตาม	 (๑)	 และมคี�าสั่งใหม่ให้เป็นไป
ตาม	(๒)
	 (๔)	ระบุวธิกีารด�าเนนิการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
 ข้อ ๗๒	ในกรณีที่ค�าสั่งเดิมเป็นค�าสั่งลงโทษไล่ออกหรือ 
ปลดออก	 ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะสั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่าง 
ไม่ร้ายแรง	 งดโทษ	 หรือยกโทษ	 ในค�าสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับ 
ราชการและสั่งลงโทษใหม่ในความผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง	 งดโทษ	 หรอื
ยกโทษ	แล้วแต่กรณี
	 การสัง่ให้กลบัเข้ารบัราชการให้สัง่ให้ผูน้ัน้ด�ารงต�าแหน่งตามเดิม	 
หรือต�าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต�าแหน่ง 
ประเภทและระดับที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	 ทั้งนี้	 ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัตเิฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนัน้
	 ในกรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้เพราะเหตุที่ 
ก่อนทีจ่ะมคี�าสัง่ใหม่นัน้	 ผูน้ัน้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็ 
บ�านาญข้าราชการ	 ตาย	 หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอื่น	 ให้สั่ง 
งดโทษหรอืสั่งยุตเิรื่อง	 แล้วแต่กรณ	ี แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับ 
เข้ารบัราชการไว้ในค�าสัง่นัน้ด้วย
	 ในค�าสั่งใหม่ให้ระบุด้วยว่า	 เงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือ
ปลดออก	ให้เบกิจ่ายให้ผู้นัน้ตามกฎหมายหรอืระเบยีบว่าด้วยการนัน้
 ข้อ ๗๓	ในกรณทีีค่�าสัง่ลงโทษเดมิเป็นค�าส่ังลงโทษในความผดิ 
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ถ้ามีการเพิ่มโทษลดโทษ	 งดโทษ	 หรือยกโทษ	 
ในค�าสั่งใหม่ให้ระบุการด�าเนนิการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ถ้าเป็นกรณยีกโทษ	ให้ถอืว่าผู้นัน้ไม่เคยได้รับโทษทางวนิัย
มาก่อน	และให้ผู้นัน้กลับคนืสู่สถานะเดมิก่อนมกีารลงโทษ	ในกรณทีี่ได้มี
การตัดเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนผู้นัน้ไปเท่าใดให้คนืเงนิที่ได้ตัดหรอืลดไว้
ดังกล่าวให้ผู้นัน้ทัง้หมด
	 (๒)	 ถ้าเป็นกรณงีดโทษ	 ในกรณทีี่ได้มกีารตัดเงนิเดอืนหรอืลด
เงนิเดอืนผู้นัน้ไปเท่าใดให้คนืเงนิที่ได้ตัดหรอืลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นัน้ทัง้หมด
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	 (๓)	 ถ้าเป็นกรณทีี่มผีลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นัน้อยู่	ไม่ว่าจะเป็น 
การเพิ่มโทษหรอืลดโทษก็ตามให้ด�าเนนิการดังนี้
	 (ก)	ถ้าเป็นการเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลด 
เงินเดือน	 หรือเพิ่มอัตราโทษให้คิดค�านวณจ�านวนเงินเดือนที่จะตัดหรือ
ลดตามอัตราโทษจากเงนิเดอืนเดมิในขณะที่มคี�าสั่งลงโทษเดมิ
	 (ข)	ถ้าเป็นการเพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลด 
เงินเดือน	 เป็นปลดออกหรือไล่ออกให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้น 
ให้ผู้นัน้
	 (ค)	ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์	 ให้ลงโทษให้ 
เป็นไปตามนัน้	ในกรณทีีไ่ด้มกีารตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนผูน้ัน้ไปเท่าใด 
ให้คนืเงนิที่ได้ตัดหรอืลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นัน้ทัง้หมด
	 	 (ง)	 ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตดัเงนิเดอืน	หรอืลดอตัรา 
โทษของโทษตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืน	ให้คดิค�านวณจ�านวนเงนิทีจ่ะตดั 
หรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค�าสั่งลงโทษเดิม	 
ในกรณทีีจ่�านวนเงนิทีจ่ะต้องตดัหรอืลดตามค�าสัง่ลงโทษใหม่	 ต�า่กว่าจ�านวน 
เงนิที่ได้ถูกตัดหรอืลดตามค�าสั่งลงโทษเดมิ	 ให้คนืเงนิส่วนที่ได้ตัดหรอืลด
ไว้เกนินัน้ให้ผู้นัน้

หมวด ๙
กำรสั่งพักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน

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

 ข้อ ๗๔	เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา
ว่ากระท�าผดิวนิัยอย่างร้ายแรงจนถูกตัง้กรรมการสอบสวน	 หรอืถูกฟ้อง 
คดอีาญา	 หรอืต้องหาว่ากระท�าความผดิอาญา	 เว้นแต่เป็นความผดิที่ได้ 
กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ	 ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจส่ังบรรจ ุ
ตามมาตรา	 ๔๒	 จะสั่งให้ผู้นัน้พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรอื
พจิารณา	หรอืผลแห่งคดไีด้ต่อเมื่อมเีหตุอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้
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	 (๑)	 ผู ้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและผู ้บังคับบัญชาซึ่งมี
อ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 พจิารณาเห็นว่าถ้าผู้นัน้คงอยู่ในหน้าที่
ราชการต่อไปอาจเกดิการเสยีหายแก่ราชการ
	 (๒)	 ผูนั้น้ถกูฟ้องคดอีาญา	หรอืต้องหาว่ากระท�าความผดิอาญา	 
ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต	 
หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น ่าไว ้วางใจโดย
พนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้	และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 พจิารณาเห็นว่าถ้าผู้นัน้คงอยู่ในหน้าที่ราชการ
อาจเกดิการเสยีหายแก่ราชการ
	 (๓)	 ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะ
เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรยีบร้อยขึ้น
	 (๔)	 ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดี
อาญาหรอืต้องจ�าคุกโดยค�าพพิากษาและได้ถูกควบคุม	ขัง	หรอืต้องจ�าคุก	 
เป็นเวลาตดิต่อกันเกนิกว่าสบิห้าวันแล้ว
	 (๕)	 ผู ้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค�าพิพากษา 
ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�าความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น	 หรือผู้นั้น 
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�า 
ความผดิอาญาในเรือ่งทีส่อบสวนนัน้	 และผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา	 ๔๒	 พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค�าพิพากษา
ถงึที่สุดนัน้	 ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท�าความผดิอาญาของ
ผู้นัน้เป็นความผดิวนิัยอย่างร้ายแรง
 ข้อ ๗๕ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวน 
หรอืพจิารณา	 เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา	 ๘๘	 
และผูม้อี�านาจพจิารณาค�าร้องทกุข์เหน็ว่าสมควรสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเข้าปฏบิตัิ 
หน้าทีร่าชการก่อนการสอบสวนหรอืพจิารณาเสรจ็สิ้น	 เนือ่งจากพฤตกิารณ์ 
ของผูถ้กูสัง่พกัราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรอืพจิารณา	 และ
ไม่ก่อให้เกดิความไม่สงบเรยีบร้อยต่อไป	 หรอืเนือ่งจากการด�าเนนิการทาง
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วนิยัได้ล่วงพ้นหนึง่ปีนบัแต่วนัพกัราชการแล้วยงัไม่แล้วเสรจ็และผูถู้กส่ังพัก
ราชการไม่มพีฤตกิรรมดงักล่าว	 ให้ผูม้อี�านาจสัง่พักราชการส่ังให้ผูน้ัน้กลับ
เข้าปฏบิตัหิน้าทีร่าชการก่อนการสอบสวนหรอืพจิารณาเสรจ็สิ้น
 ข้อ ๗๖ ในกรณทีีข้่าราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดมกีรณถูีกกล่าวหา
ว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายส�านวน	
หรอืถกูฟ้องคดอีาญา	 หรอืต้องหาว่ากระท�าความผดิในคดอีาญาหลายคดี	 
ถ้าจะสั่งพักราชการในส�านวนหรอืคดใีดที่เข้าลักษณะตามข้อ	 ๗๔	 ให้สั่ง 
พักราชการในส�านวนหรือคดีอื่นทุกส�านวนหรือทุกคดีที่เข้าลักษณะตาม
ข้อ	๗๔	ด้วย
	 ในกรณีที่ได ้สั่งพักราชการในส�านวนใดหรือคดีใดไว ้แล้ว	 
ถ้าภายหลงัปรากฏว่าผูถ้กูสัง่พกัราชการนัน้มกีรณถีกูกล่าวหาว่ากระท�าผดิ 
วนิัยอย่างร้ายแรงจนถูกตัง้กรรมการสอบสวนในส�านวนอื่น	 หรอืถูกฟ้อง
คดีอาญาหรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้น	ก็ให้สั่งพักราชการ 
ในส�านวนหรอืคดอีื่นที่เพิ่มขึ้นและเข้าลักษณะตามข้อ	๗๕	นัน้ด้วย
 ข้อ ๗๗	การสัง่พกัราชการ	ให้สัง่พกัตัง้แต่วนัออกค�าสัง่	เว้นแต่
	 (๑)	ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขัง 
โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา	หรือต้องจ�าคุกโดยค�าพิพากษา	การสั่งพัก
ราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวัน	ที่ถูกควบคุม	ขัง	หรือต้อง 
จ�าคกุ
	 (๒)	ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว	 ถ้าจะต้องสั่งใหม่
เพราะค�าสัง่เดมิไม่ชอบหรอืไม่ถกูต้องให้สัง่พกัตัง้แต่วนัให้พกัราชการตาม
ค�าสัง่เดมิ	หรอืตามวนัทีค่วรต้องพกัราชการในขณะทีอ่อกค�าส่ังเดมิ
 ข้อ ๗๘ ค�าสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและต�าแหน่งของผู้ถูกสั่ง
พักราชการ	 ตลอดจนกรณแีละเหตุที่สั่งพักราชการ	 และวันที่ค�าสั่งมผีล 
ใช้บงัคบัเมือ่ได้มคี�าสัง่ให้ผูใ้ดพกัราชการ	 ให้แจ้งค�าส่ังให้ผูน้ัน้ทราบ	 และให้
น�าข้อ	๖๙	มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม
 ข้อ ๗๙ ในกรณทีีข้่าราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดมเีหตทุีอ่าจถูกส่ัง 
พกัราชการตามข้อ	๗๔	และผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
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๔๒	 พจิารณาเห็นว่าการสอบสวนหรอืพจิารณา	 หรอืการด�าเนนิคดนีัน้	 
จะไม่แล้วเสรจ็โดยเรว็	 ผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าวจะสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนก็ได้
	 ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้แล้ว	 จะพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
และสั่งให้ผู ้ถูกสั่งพักราชการนั้นออกจากราชการไว้ก่อนแทนการสั่ง 
พักราชการก็ได้
 ขอ้ ๘๐ การสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้สัง่ให้มผีลตัง้แต่วัน
ออกค�าสั่ง	 แต่ถ้าเป็นกรณทีี่ได้สั่งให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว	 ให้สั่งให้ออก 
จากราชการไว้ก่อนตัง้แต่วันสั่งพักราชการเป็นต้นไป	 หรอืในกรณทีี่มเีหตุ
ตามข้อ	๗๗	ให้สั่งให้มผีลตัง้แต่วันที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๗๗	นัน้	ให้น�าข้อ	๗๕	 
ข้อ	 ๗๖	 และข้อ	 ๗๘	 มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 
โดยอนุโลม
 ข้อ ๘๑ การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ประเภทบรหิารระดับสูง	 และประเภทวชิาการระดับทรงคุณวุฒอิอกจาก
ราชการไว้ก่อน	 ให้น�าความกราบบงัคมทลูเพือ่มพีระบรมราชโองการให้พ้น
จากต�าแหน่งนบัแต่วนัออกจากราชการไว้ก่อน
 ข้อ ๘๒ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดพักราชการ
ในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนและปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว	 ให้ด�าเนินการ	 
ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ในกรณีที่ผู้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ให้ด�าเนินการ
ตามมาตรา	๗๒	
	 (๒)	ในกรณทีี่ผู้นัน้กระท�าผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง	ให้สั่งให้ผู้นัน้ 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ	 ๘๗	 แล้วด�าเนินการตามมาตรา	
๗๑	 แต่หากมกีรณใีดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี้	 ให้สั่งงดโทษตามมาตรา	 ๗๕	
วรรคสอง	 โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการ	 และแสดง
กรณกีระท�าผดิวนิัยนัน้ไว้ในค�าสั่งด้วย
	 	 (ก)	 ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ
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บ�านาญข้าราชการแล้ว
	 	 (ข)	 ผู้นัน้มกีรณทีี่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
	 	 (ค)	 ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว	 โดยมิใช่
เพราะเหตุตาย
 (๓)	ในกรณีที่ผู ้นั้นมิได้กระท�าผิดวินัย	ให้สั่งให้ผู ้นั้นกลับเข้า
ปฏบิตัหิน้าที่ราชการตามข้อ	๘๗	และสั่งยุติเรื่อง	แต่หากมีกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้	 ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการและแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู ้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ 
ในค�าสั่งนัน้ด้วย
	 	 (ก)	 ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการแล้ว
	 	 (ข)	 ผูน้ัน้มกีรณทีีจ่ะต้องถกูสัง่ให้ออกจากราชการ
	 	 (ค)	 ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว	 โดยมิใช่
เพราะเหตุตาย
	 (๔)	 ในกรณีที่ผู ้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้
กระท�าผดิวนิยั	 แต่มกีรณอีืน่ทีผู่น้ัน้ถกูสัง่พกัราชการหรอืให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนด้วย	 ถ้าจะด�าเนนิการตามมาตรา	 ๗๑	 ให้รอฟังผลการสอบสวน
หรอืพจิารณาหรอืผลแห่งคดกีรณอีื่นนัน้	โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่อง	 ให้สั่งได้โดยไม่ต้องสั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ	และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏบิัตหิน้าที่ราชการไว้ในค�าสั่งนัน้ด้วย
 ข้อ  ๘๓	เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดออกจาก 
ราชการไว้ก่อนในกรณทีีถ่กูกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยัอย่างร้ายแรงจนถูกตัง้ 
กรรมการสอบสวน	 และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้วให้ 
ด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ในกรณีที่ผู้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	ให้ด�าเนินการ
ตามมาตรา	๗๒
	 (๒)	 ในกรณทีี่ผู้นัน้กระท�าผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง	ให้สั่งให้ผู้นัน้
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กลับเข้ารับราชการตามข้อ	๘๗	แล้วด�าเนนิการตามมาตรา	๗๑	แต่หาก
มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้	 ให้สั่งงดโทษตามมาตรา	 ๗๕	 วรรคสอง 
โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ	 และแสดงกรณีกระท�าผิดวินัย
นัน้ไว้ในค�าสั่งด้วย
	 (ก)	 ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการแล้ว
	 (ข)	 ผู้นัน้มกีรณทีี่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
	 (ค)	ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว	 โดยมิใช่
เพราะเหตุตาย
	 (๓)	 ในกรณทีี่ผู้นัน้มไิด้กระท�าผดิวนิัย	 ให้สั่งให้ผู้นัน้กลับเข้ารับ
ราชการตามข้อ	๘๗	และสั่งยุตเิรื่องแต่หากมกีรณใีดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี้	
ให้สั่งยุตเิรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการ	 และแสดงเหตุที่ไม่
สั่งให้ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการไว้ในค�าสั่งนัน้ด้วย
	 	 (ก)	 ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการแล้ว
	 	 (ข)	 ผู้นัน้มกีรณทีี่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
	 	 (ค)	 ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว	 โดยมิใช่
เพราะเหตุตาย
	 (๔)	 ในกรณีที่ผู ้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้
กระท�าผดิวนิัย	 แต่มกีรณอีื่นที่ผู้นัน้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย	
ถ้าจะด�าเนนิการตามมาตรา	๗๑	ให้รอฟังผลการสอบสวนหรอืพจิารณา
หรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น	 โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ	
แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่องให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการ	 และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู ้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในค�าสั่ง 
นัน้ด้วย
	 (๕)	 ในกรณทีี่ผู้นัน้กระท�าผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง	 แต่มกีรณทีี่
ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่นอีกด้วยให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
โดยให้แสดงไว้ในค�าสั่งด้วยว่าผู้นัน้ยังไม่อาจกลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการ
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ได้เนือ่งจากอยูใ่นระหว่างถกูสัง่พกัราชการในกรณอีืน่	ส่วนการด�าเนนิการ
ตามมาตรา	 ๗๑	 ให้รอฟังผลการสอบสวนหรอืพจิารณาหรอืผลแห่งคดี
กรณอีื่นนัน้
	 (๖)	 ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท�าผิดวินัย	 แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่ง 
พกัราชการในกรณอีืน่ด้วยให้สัง่ยตุเิรือ่ง	 และสัง่ให้ผูน้ัน้กลับเข้ารบัราชการ
โดยให้แสดงไว้ในค�าสั่งด้วยว่าผู้นัน้ยังไม่อาจกลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณอีื่นนัน้
 ข้อ ๘๔ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดพักราชการ
ในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา	 หรือต้องหาว่ากระท�าความผิดอาญา	 และ
ปรากฏผลแห่งคดถีงึที่สุดแล้ว	ให้ด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ในกรณีที่ผู ้นั้นกระท�าผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกหรือ
โทษที่หนักกว่าโทษจ�าคุกโดยค�าพพิากษาถงึที่สุด	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษให้ด�าเนินการตาม
มาตรา	๗๒	โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการ
	 (๒)	 ในกรณีที่ผู ้นั้นกระท�าผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกโดย 
ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุในความผดิทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
หรอืต้องรับโทษจ�าคุกโดยค�าสั่งของศาล	 ให้ด�าเนนิการตามมาตรา	 ๖๘	
หรอืมาตรา	 ๘๓	 (๘)	 แล้วแต่กรณ	ี โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัติ
หน้าที่ราชการ
	 (๓)	 ในกรณทีี่ผู้นัน้กระท�าผดิอาญาจนได้รับโทษตาม	 (๑)	 หรอื 
(๒)	แต่ศาลรอการก�าหนดโทษหรอืให้รอการลงโทษ	หรอืได้รบัโทษอย่างอืน่ 
นอกจาก	(๑)	หรอื	(๒)	ให้สั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการตามข้อ 
๘๗	และด�าเนนิการทางวนิัยตามกฎ	ก.ร.	นี้ต่อไป
	 (๔)	 ในกรณีที่ ในค�าพิพากษาถึงที่ สุดมิได ้วินิจฉัยว ่าผู ้นั้น 
กระท�าผดิอาญา	หรอืมไิด้มกีารฟ้องคดอีาญาในกรณทีีต้่องหาว่ากระท�าผดิ 
อาญา	 ให้สั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการตามข้อ	 ๘๗	 และถ้า
การกระท�าดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัยก็ให้ด�าเนินการ
ตามกฎ	ก.ร.	นี้ต่อไป
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	 ในกรณทีีผู่้ถกูสัง่พกัราชการตาม	(๓)	หรอื	(๔)	ได้พ้นจากราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	หรอืมกีรณทีีจ่ะต้องถูกส่ัง 
ให้ออกจากราชการด้วยเหตอุืน่	 หรอืได้ออกจากราชการด้วยเหตอุืน่ไปแล้ว 
หรือมีกรณีอื่นที่ผู ้นั้นถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 
ไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการ	 แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้
ผู้นัน้กลับเข้าปฏบิัตหิน้าที่ราชการไว้ด้วย
 ข้อ ๘๕ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดออกจาก
ราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท�าความผิด
อาญา	และปรากฏผลแห่งคดถีงึที่สุดแล้ว	ให้ด�าเนนิการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ในกรณีที่ผู ้นั้นกระท�าผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกหรือ
โทษที่หนักกว่าโทษจ�าคุกโดยค�าพพิากษาถงึที่สุด	 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษให้ด�าเนินการ 
ตามมาตรา	๗๒	โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการ
	 (๒)	 ในกรณีที่ผู ้นั้นกระท�าผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกโดย
ค�าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ	ให้ด�าเนนิการตามมาตรา	๖๘	หรอืมาตรา	๘๓	(๘)	แล้วแต่กรณ	ี
โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการ
	 (๓)	 ในกรณทีี่ผู้นัน้กระท�าผดิอาญาจนได้รับโทษตาม	 (๑)	 หรอื	
(๒)	 แต่ศาลรอการก�าหนดโทษหรอืให้รอการลงโทษ	 หรอืได้รับโทษอย่าง
อื่นนอกจาก	 (๑)	 หรอื	 (๒)	 ให้สั่งให้ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการตามข้อ	 ๘๗	
และด�าเนนิการทางวนิัยตามกฎ	ก.ร.	นี้ต่อไป
	 (๔)	 ในกรณีที่ ในค�าพิพากษาถึงที่สุดมิได ้วินิจฉัยว ่าผู ้นั้น 
กระท�าผดิอาญา	หรอืมไิด้มกีารฟ้องคดอีาญาในกรณทีีต้่องหาว่ากระท�าผดิ 
อาญา	ให้สั่งให้ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการตามข้อ	๘๗	และถ้าการกระท�าดัง
กล่าวมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิัยก็ให้ด�าเนนิการตามกฎ	ก.ร.	นี้
ต่อไป
	 ในกรณทีี่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม	 (๓)	 หรอื	 (๔)	
มีกรณีอื่นที่ถูกสั่งพักราชการด้วยให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดย
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ให้แสดงไว้ในค�าสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณอีื่น	แต่ถ้าผู้นัน้ได้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	 หรือมีกรณีอื่น
ที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น	 หรือได้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่นไปแล้ว	 หรอืมกีรณอีื่นที่ผู้นัน้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 
ไม่ต้องสั่งให้ผู ้นั้นกลับเข้ารับราชการ	 แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู ้นั้น 
กลับเข้ารับราชการไว้ด้วย
 ข้อ ๘๖ ในกรณีข ้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ใดมีกรณีที่ถูก
ด�าเนนิการทางวนิัย	 หรอืถูกฟ้องคดอีาญาหรอืต้องหาว่ากระท�าความผดิ 
อาญาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ	๗๔	และมกีรณอีื่นที่ผู้นัน้ถูกสั่งพักราชการ 
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 เมื่อปรากฏผลการสอบสวน	 
หรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่องที่มิได้มีค�าส่ังพักราชการหรือ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน	ให้ด�าเนนิการดังนี้
	 (๑)	ในกรณีที่ผู ้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 หรือผู ้นั้น
กระท�าผิดอาญาจนได้รับโทษจ�าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ�าคุกโดยค�า
พิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษจ�าคุกส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ	ให้ด�าเนนิการตามมาตรา	๗๒
	 (๒)	 ในกรณีที่ผู้นั้นกระท�าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ให้รอการ
ด�าเนินการตามมาตรา	 ๗๑	 ไว้ก่อนจนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวน
หรอืพจิารณาหรอืผลแห่งคดถีงึที่สุดในกรณอีื่นนัน้จงึด�าเนนิการตามควร
แก่กรณตี่อไป
	 (๓)	 ในกรณทีี่สมควรให้ผู้นัน้ออกจากราชการตามมาตรา	 ๘๓	
(๖)	(๗)	หรอื	(๘)	ให้ด�าเนนิการให้ผู้นัน้ออกจากราชการได้
	 (๔)	 ในกรณทีี่ผู้นัน้มไิด้กระท�าผดิวนิัยในเรื่องนัน้	ให้สั่งยุตเิรื่อง
 ข้อ ๘๗	ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ผู้ใดกลับเข้ารับราชการ	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	
๔๒	สั่งให้ผู ้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 
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ในต�าแหน่งตามเดมิ	 หรอืต�าแหน่งอืน่ในประเภทเดยีวกันและระดับเดยีวกัน 
หรือในต�าแหน่งประเภทและระดับที่	 ก.ร.	 ก�าหนด	 ทั้งนี้	 ผู้นั้น	 ต้องมี
คุณสมบัตติรงตามคุณสมบัตเิฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนัน้
	 ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับ
ราชการในต�าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ	 ให้ด�าเนินการน�าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า	ฯ	แต่งตัง้
 ข้อ ๘๘ ค�าสั่งพักราชการ	 ค�าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	
ค�าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือค�าสั่งให้กลับเข้ารับราชการ	 
ให้มสีาระส�าคัญตามแบบตัวอย่างที่	ก.ร.	ก�าหนด

หมวด ๑๐
กำรนับระยะเวลำ
-------------

 ข้อ ๘๙ การนับระยะเวลาตามกฎ	 ก.ร.	 นี้	 ถ้าก�าหนดเวลา
เป็นวัน	 สัปดาห์	 หรอืเดอืน	 มใิห้นับวันแรกแห่งระยะเวลานัน้รวมเข้าด้วย	 
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ�านาจตามกฎ	ก.ร.	นี้	 
จะได้เริ่มการในวันนัน้
	 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ�านาจตาม
กฎ	 ก.ร.	 นี้	 ต้องกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	
ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุด
ราชการ
	 ในกรณีที่บุคคลอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในวรรคสองต้อง
ท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 ถ้าวันสุดท้ายเป็นวัน
หยดุราชการ	ให้ถอืว่าระยะเวลานัน้สิ้นสดุในวนัท�างานทีถั่ดจากวนัหยดุนัน้
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หมวด ๑๑
บทเบ็ดเตล็ด

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

 ข้อ ๙๐	 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจน�า
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และระยะเวลาที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	นี้มาใช้บังคับได้	
การด�าเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรด�าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที	่
ก.ร.	ก�าหนด

บทเฉพำะกำล
-------------

 ข้อ ๙๑	 ในกรณีที่ได้มีการสั่งให้สอบสวนข้าราชการรัฐสภา
สามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้
อยู่ก่อนวันที่กฎ	 ก.ร.	 นี้ใช้บังคับ	 และการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จ 
ให้ด�าเนนิการสอบสวนผู้นัน้ตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบยีบ	 หรอืหลักเกณฑ์
นัน้ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	 ส่วนการพจิารณาและการด�าเนนิการต่อไป
ให้ด�าเนนิการตามกฎ	ก.ร.	นี้

																													ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗
																														ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชัย
																	ประธานสภานติบิัญญัตแิห่งชาต	ิท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา
																																												ประธาน	ก.ร.
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หมำยเหตุ :-	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎ	 ก.ร.	 ฉบับนี้	 คือ	 โดยที่ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มาตรา	 ๗๐ 
ก�าหนดให้หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และระยะเวลาเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ทางวินัย	 และการด�าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนในกรณีที่เป็น 
ความผดิวนิัยที่ปรากฏชัดแจ้ง	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	 ก.ร.	 มาตรา	 
๗๑	 ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	 จะมี 
อ�านาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพยีงใด	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	 
มาตรา	 ๗๖	 ก�าหนดให้หลักเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ 
การสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน	ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออก 
จากราชการไว้ก่อน	 การให้กลบัเข้าปฏบิตัริาชการหรอืกลบัเข้ารบัราชการ	
และการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้
เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	 และมาตรา	๗๘	ก�าหนดให้เมื่อมีกรณี
เพิ่มโทษ	 ลดโทษ	 งดโทษ	 หรือยกโทษ	 ให้ผู้สั่งมีค�าส่ังใหม่	 และในค�าสั่ง 
ดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค�าสั่งลงโทษเดิม	 พร้อมทั้งระบุวิธีการด�าเนินการ
เกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	 ก.ร.	 จงึจ�าเป็น
ต้องออกกฎ	ก.ร.	นี้



กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิจิฉัยอุทธรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗
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กฎ ก.ร.
ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิจิฉัยอุทธรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒	 (๓)	 มาตรา	 ๘๗	 และ
มาตรา	๘๙	แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ก.ร.	จงึออกกฎ	ก.ร.	ไว้	ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑	 กฎ	 ก.ร.	 นี้เรียกว่า	 “กฎ	 ก.ร.	 ว่าด้วยการอุทธรณ์												
และการพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์พ.ศ.	๒๕๕๗”
 ข้อ ๒*	กฎ	 ก.ร.	 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓	 การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	 ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	นี้
 ข้อ ๔	 ให้	ก.ร.	ตัง้	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	เพื่อท�าหน้าที่
พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนดในกฎ		ก.ร.	นี้ 
 ข้อ ๕	 ให้	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	ประกอบด้วย	ประธาน	 
อ.ก.ร.	และ	อ.ก.ร.ผูท้รงคณุวฒุ	ิซึง่มคีวามรู	้ความสามารถ	ความเชีย่วชาญ	 
และมผีลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล	 หรอืด้าน 
กฎหมายที	่ ก.ร.	 เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่มใิช่ข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญจ�านวนไม่เกินหกคน	 และผู้แทนส�านักงาน	 ก.พ.	 ผู้แทน
ส�านักงานศาลปกครอง	และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	เป็น	อ.ก.ร. 
ให้ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการ	ก.ร.	เป็นเลขานุการ

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑	/	ตอนที่	๗๓	ก	/	หน้า	๕	/	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๗
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ประธาน	อ.ก.ร.	และ	อ.ก.ร.	ผู้ทรงคุณวุฒมิวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราว
ละสี่ปีนับแต่วันแต่งตัง้	
	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระในวรรคสาม	หากยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้ 
ประธาน	 อ.ก.ร.	 หรอื	 อ.ก.ร.	 ผู้ทรงคุณวุฒขิึ้นใหม่	 ให้ประธาน	 อ.ก.ร.	 
หรอื	อ.ก.ร.	ผู้ทรงคุณวุฒ	ิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนัน้	อยู่ในต�าแหน่ง
เพื่อปฏบิัตหิน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน	อ.ก.ร.	หรอื	อ.ก.ร.	ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
ซึ่งได้รับแต่งตัง้ใหม่เข้ารับหน้าที่
 ข้อ ๖ ผู้อุทธรณ์	ได้แก่
	 (๑)	 ผู ้ถูกสั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา
	 (๒)	 ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา	 ๘๓	 (๑)	 (๓)	 (๕)	
(๖)	(๗)	และ	(๘)
 ข้อ ๗ การอุทธรณ์ให้ท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู ้
อุทธรณ์และอุทธรณ์ได้ส�าหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือ
มอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ใช้
ถ้อยค�าสุภาพและมสีาระส�าคัญ	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 ชื่อ	 ต�าแหน่ง	 สังกัด	 และที่อยู่ส�าหรับการตดิต่อเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
	 (๒)	 ค�าสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์	และวันที่รับทราบค�าสั่ง
	 (๓)	 ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู ้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อ
คัดค้านค�าสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์รวมทัง้พยานหลักฐาน	(ถ้าม)ี
	 (๔)	 ค�าขอของผู้อุทธรณ์
 ข้อ ๘ ให้ผูอ้ทุธรณ์ยืน่หนงัสอือทุธรณ์ต่อ	ก.ร.	ภายในสามสบิวนั 
นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค�าสั่งลงโทษหรือค�าสั่งให้ออกจาก
ราชการ	โดยให้ยื่นที่ส�านักงานเลขานุการ	ก.ร.	หรอืจะส่งทางไปรษณยี์ลง
ทะเบียนก็ได้
	 เพื่อประโยชน์ในการนับก�าหนดเวลาอุทธรณ์	 ในกรณีที ่
ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสอือุทธรณ์ที่ส�านักงานเลขานุการ	 ก.ร.	 ให้เจ้าหน้าที่
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ผู้รับหนังสอือุทธรณ์ออกใบรับหนังสอือุทธรณ์	และลงทะเบยีนรับหนังสอื
อุทธรณ์ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสืออุทธรณ์ตามระเบียบว่าด้วย
งานสารบรรณ	 และให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวัน
ยื่นหนังสืออุทธรณ์	 ส่วนกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่
ที่ท�าการไปรษณยี์ออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง	 หรอืวันที่ที่ท�าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันที่ยื่นหรือส่งหนังสือ
อุทธรณ์
	 ส�าหรับวันทราบค�าสั่งลงโทษหรือค�าส่ังให้ออกจากราชการ	 
ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือชื่อ
รับทราบค�าสั่ง	 ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งลงโทษหรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการ
ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค�าสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู ้ถูกส่ังลงโทษ 
หรอืผูถ้กูสัง่ให้ออกจากราชการทราบโดยตรงได้	 ให้ส่งส�าเนาค�าส่ังลงโทษ 
หรอืค�าสัง่ให้ออกจากราชการทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผูถ้กูสัง่ 
ลงโทษหรอืผูถ้กูสัง่ให้ออกจากราชการ	ณ	ทีอ่ยูข่องผูถู้กกล่าวหาซึง่ปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ	 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้ถูกส่ังลงโทษหรือ
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการรับทราบค�าสั่งลงโทษหรือค�าสั่งให้ออกจาก
ราชการเมื่อครบก�าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณีส่งในประเทศ	
หรอืเมื่อครบสบิห้าวันนับแต่วันส่งส�าหรับกรณสี่งไปยังต่างประเทศ
	 เมือ่ได้ยืน่หนงัสอือทุธรณ์ไว้แล้ว	 ผูอ้ทุธรณ์จะยืน่หรอืส่งหนงัสอื 
อุทธรณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เสร็จก็ได้
	 การนับเวลาเริ่มต้นตามวรรคสาม	 ให้นับวันถัดจากวันรับทราบ
ค�าสั่งลงโทษส่วนเวลาสิ้นสุดนั้นถ้าวันสุดท้ายแห่งเวลาตรงกับวันหยุด
ราชการ	ให้นับวันเริ่มเปิดราชการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา
 ข้อ ๙	 อุทธรณ์ที่จะรับไว้พจิารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้อง
ตามข้อ	๖	ข้อ	๗	และข้อ	๘	
	 ในกรณมีปัีญหาว่าอุทธรณ์ใดจะรบัไว้พจิารณาหรอืไม่	ให้	อ.ก.ร.	 
อุทธรณ์และร้องทุกข์พจิารณามคี�าสั่ง
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	 ในกรณทีี่	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	มคี�าสั่งไม่รับอุทธรณ์ใด
ไว้พจิารณาให้รายงานให้	ก.ร.	ทราบ
 ข้อ ๑๐ ผู้อุทธรณ์จะขอแถลงการณ์ด้วยวาจา	 เพื่อประกอบ
การพจิารณาของ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	โดยท�าเป็นหนังสอืยื่นต่อ	
อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	ก่อนการพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์เสร็จก็ได้
 ข้อ ๑๑	 อุทธรณ์ที่ยื่นไว้แล้ว	 ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ใน
เวลาใด	 ๆ	 ก่อนที่	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 มคี�าวนิจิฉัยอุทธรณ์นัน้
ก็ได้
	 การถอนอุทธรณ์	 ต้องท�าเป็นหนงัสอืและลงลายมอืชือ่ผูอ้ทุธรณ์	
แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ถอนอุทธรณ์ด้วยวาจาต่อหน้า	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์	ให้บันทกึไว้และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน
	 เมื่อมกีารถอนอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้การพจิารณาอุทธรณ์
เป็นอันระงับไป	แล้วให้รายงาน	ก.ร.	เพื่อทราบ
 ข้อ ๑๒ ให้ส�านักงานเลขานุการ	ก.ร.	ตรวจค�าอุทธรณ์ในเบื้อง
ต้นและด�าเนนิการ	ดังนี้
	 (๑)	 ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ด�าเนนิการถูกต้องตามข้อ	๖	ข้อ	๗	
และข้อ	 ๘	 ให้เสนอค�าอุทธรณ์ดังกล่าวต่อ	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	
เพื่อพจิารณาวนิจิฉัย
	 (๒)	 ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ด�าเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ	 ๗	 
ให้เจ้าหน้าที่ของส�านักงานเลขานุการ	 ก.ร.	 แนะน�าให้ผู้อุทธรณ์แก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	หากไม่มกีารแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด	ก็ให้เสนอ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	เพื่อพจิารณาต่อไป
	 (๓)	 ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลา 
ตามข้อ	 ๘	 ก็ให้เสนอ	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 เพื่อมีค�าสั่งไม่รับ
อุทธรณ์ไว้พจิารณา
 ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับความเห็นตามข้อ	 ๑๒	 ให้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์
และร้องทุกข์	พจิารณามคี�าสั่ง	ดังนี้
	 (๑)	 ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามข้อ	 ๖	 ข้อ	 ๗	 หรอื
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ข้อ	 ๘	 ก็ให้มคี�าสั่งไม่รับค�าอุทธรณ์นัน้ไว้พจิารณา	 และให้รายงาน	 ก.ร.	 
เพื่อทราบ
	 (๒)	 ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่อาจรับไว้พจิารณาได้	 ก็ให้มคี�าสั่ง
รับอุทธรณ์นัน้ไว้พจิารณาวนิจิฉัย
 ข้อ ๑๔ การพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์	ให้	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์	มคี�าวนิจิฉัย	ดังนี้
	 ก.	การอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษทางวนิัย
	 	 (๑)	 ถ้าเหน็ว่าการสัง่ลงโทษด�าเนนิการถกูต้องตามกฎหมาย
และระดับโทษเหมาะสมแล้วให้มคี�าวนิจิฉัยให้ยกอุทธรณ์
	 	 (๒)	 ถ้าเหน็ว่าการสัง่ลงโทษด�าเนนิการไม่ถกูต้องตามกฎหมาย	
ให้มีค�าวินิจฉัยให้ยกเลิกค�าสั่งและให้ผู้บังคับบัญชาด�าเนินการเสียใหม ่
ให้ถูกต้อง
	 	 (๓)	 ถ้าเห็นว่าการด�า	เนนิการทางวนิัยถูกต้องตามกฎหมาย	
และเห็นว่าผู ้อุทธรณ์ควรได้รับโทษเบาลง	 ให้มีค�าวินิจฉัยให้ลดโทษ 
เป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง	 แต่ถ้าเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระท�าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง	จะลดโทษต�่ากว่าปลดออกไม่ได้
	 	 (๔)	 ถ้าเห็นว่าการด�าเนินการทางวินัยถูกต้องตามกฎหมาย	
และเห็นว่าการกระท�าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดทางวินัย	 หรือพยาน
หลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท�าผดิวนิัย	ให้มคี�าวนิจิฉัยให้ยกโทษ
	 	 (๕)	 ถ้าเหน็ว่าข้อความในค�าสัง่ลงโทษไม่ถกูต้องหรอืไม่เหมาะสม	
ให้มคี�าวนิจิฉัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม
	 ข.	กรณอีุทธรณ์ค�าสั่งให้ออกจากราชการ
	 	 (๑)	 ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการด�าเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมาย	และเหมาะสมแก่กรณแีล้ว	ให้มคี�าวนิจิฉัยให้ยกอุทธรณ์
	 	 (๒)	 ถ้าเหน็ว่าการสัง่ให้ออกจากราชการด�าเนนิการไม่ถกูต้อง 
ตามกฎหมาย	 ให้มคี�าวนิจิฉยัให้ยกเลกิค�าสัง่และให้ผูบ้งัคบับญัชาด�าเนนิการ 
เสยีใหม่ให้ถูกต้อง
	 	 (๓)	 ถ้าเหน็ว่าการสัง่ให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมาย
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และเห็นว่ายังไม่มีเหตุที่จะให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ	 ในกรณีเช่นนี้ 
ให้มคี�าวนิจิฉัยให้ยกเลกิค�าสั่งและให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต่อไป
	 	 (๔)	 ถ้าเห็นว่าข้อความในค�าสัง่ให้ออกจากราชการไม่ถกูต้อง
หรอืไม่เหมาะสม	 ให้มคี�าวนิจิฉัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการ 
ถูกต้องเหมาะสม
	 ในกรณีเห็นสมควรให้มีการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้อุทธรณ	์
หรอืด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม	กใ็ห้ด�าเนนิการเพิม่เตมิ 
ให้ครบถ้วนเท่าที่ท�าได้	 โดยให้น�าประโยชน์ของทางราชการมาประกอบ 
การพจิารณาด้วย
 ข้อ ๑๕	 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้พิจารณาจาก
ส�านวนการด�าเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชา	 หรือพิจารณาจาก 
การด�าเนินการของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่สั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่ 
กรณี	 และอาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากหน่วย 
ราชการรฐัวสิาหกจิหน่วยงานอืน่ของรฐั	ห้างหุน้ส่วน	บรษิทั	หรอืบคุคลใด	ๆ  
หรอืให้ผู้แทนหน่วยราชการ	รัฐวสิาหกจิหน่วยงานอื่นของรัฐ	ห้างหุ้นส่วน 
บริษัท	 ข้าราชการหรือบุคคลใด	 ๆ	 มาให้ถ้อยค�าหรือชี้แจงข้อเท็จจริง 
ประกอบการพจิารณาได้	 ทัง้นี้	 ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๙๑	 ประกอบ
กับมาตรา	๗๔
 ข้อ ๑๖	 เมื่อผู ้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษข้าราชการรัฐสภา
สามัญผู้ใดไปแล้ว	 ถ้าปรากฏว่าผู้นัน้ได้อุทธรณ์การถูกลงโทษต่อ	 ก.ร.	
ให้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์รวมกับเรื่องรายงานการลงโทษหรือการด�าเนิน
การทางวนิัย	แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๑๗	เมื่อ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	ได้พจิารณาวนิจิฉัย
อุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วให้รายงาน	 ก.ร.	 เพื่อทราบ	 หาก	 ก.ร.	 มขี้อแนะน�า
หรอืข้อควรปรับปรุงประการใด	 ให้แก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของ	 ก.ร.	 
และให้เลขานุการ	ก.ร.	แจ้งให้ประธานรัฐสภา	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 
ประธานวุฒิสภา	 เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร	 เลขาธิการวุฒิสภา	 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา	 ๖	 (๓)	 แห่ง 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 แล้ว
แต่กรณี	ทราบหรือด�าเนินการให้เป็นไปตามมติ	ก.ร.	โดยเร็ว	พร้อมทั้ง 
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยเร็วด้วย
 ข้อ ๑๘ ในกรณีที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การถูกลงโทษ	
ก.ร.	มมีตเิป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์และมผีู้ถูกลงโทษคนอื่นถูกลงโทษทางวนิัย 
ในความผิดที่ได้ร่วมกันกับผู้อุทธรณ์อันเป็นความผิดในเรื่องเดียวกัน 
โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท�าอย่างเดียวกัน	 แต่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 
หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็น 
เหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว	ให้	ก.ร.	มีมติให้ผู ้ที่ไม่ได้ใช้สิทธ ิ
อุทธรณ์ได้รบัการพจิารณาการลงโทษให้มผีลในทางทีเ่ป็นคณุเช่นเดยีวกบั 
ผู้อุทธรณ์ด้วย
 ข้อ ๑๙ ในระหว่างที่ยังมไิด้มกีารแต่งตัง้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์	ให้	อ.ก.ร.	กฎหมายและระเบยีบ	ท�าหน้าที่	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์	 ตามกฎ	 ก.ร.	 นี้ไปพลางก่อนจนกว่า	 ก.ร.	 จะได้แต่งตัง้	 อ.ก.ร.	
อุทธรณ์และร้องทุกข์

																										ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
																											ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชัย
													ประธานสภานติบิัญญัตแิห่งชาต	ิท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา
																																											ประธาน	ก.ร.
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ	 ก.ร.	 ฉบับนี้	 คอื	 เนื่องจาก 
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มาตรา	 ๘๗	
ก�าหนดว่า	 ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตนิี้หรอืถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการตามมาตรา	๘๓	(๑)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)	ผู้นัน้มสีทิธอิุทธรณ์
ต่อ	ก.ร.	ภายในสามสบิวันนับแต่วันทราบหรอืถอืว่าทราบค�าสั่ง	 โดยการ
อุทธรณ์และการพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	
ก.ร.	 และมาตรา	 ๘๙	 ก�าหนดว่า	 ในการพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์	 ก.ร.	
จะพจิารณาวนิจิฉัยเอง	 หรอืจะตัง้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 เพื่อท�า
หน้าที่พจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์ก็ได้	 ทัง้นี้	 ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ	
ก.ร.	จงึจ�าเป็นต้องออกกฎ	ก.ร.	นี้



กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์
และกำรพจิำรณำวนิจิฉัยเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๕๗
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กฎ ก.ร.
ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพจิำรณำวนิจิฉัยเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒	 (๓)	 มาตรา	 ๘๘	 และ
มาตรา	๘๙	แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ก.ร.	จงึออกกฎ	ก.ร.	ไว้	ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑	 กฎ	ก.ร.	นี้เรยีกว่า	“กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยการร้องทุกข์และ
การพจิารณาวนิจิฉัยเรื่องร้องทุกข์	พ.ศ.	๒๕๕๗”
 ข้อ ๒* กฎ	ก.ร.	นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนด 
ในกฎ	ก.ร.	นี้
	 ให้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 ตามกฎ	 ก.ร.	 ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพจิารณาวนิจิฉัยอุทธรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เป็นผู้พจิารณา
วนิจิฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	นี้
 ข้อ ๔	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา	เมือ่มกีรณเีป็นปัญหาขึ้นระหว่างกัน 
ควรจะได้ปรกึษาหารอืท�าความเข้าใจกัน	 ฉะนัน้	 เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ�านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏบิัตติ่อตน

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑	/	ตอนที่	๗๓๗	/	หน้า	๑๑	/	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๗



136     รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัต ิ
หรอืไม่ปฏบิตัต่ิอตนของผูบ้งัคบับญัชาหากแสดงความประสงค์ทีจ่ะปรกึษา 
หารอืกบัผูบ้งัคบับญัชา	ให้ผูบ้งัคบับญัชานัน้ให้โอกาสและรบัฟังหรอืสอบถาม 
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นทางแห่งการท�าความเข้าใจและแก้ปัญหา 
ที่เกดิขึ้นในชัน้ต้น
	 ในกรณทีีผู่อ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาได้แสดงความประสงค์ทีจ่ะปรกึษา 
หารือกับผู ้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งให้ผู ้บังคับบัญชาผู ้นั้นจัดให้ 
มีการปรึกษาหารือหรือแก้ไขความคับข้องใจนั้นภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ที่จะปรกึษาหารอื	ถ้าผู้บังคับบัญชาผู้นัน้มไิด้ 
ด�าเนนิการใด	ๆ 	หรอืด�าเนนิการแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจ	ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
อาจร้องทกุข์ต่อ	ก.ร.	ต่อไปได้อกีภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลา 
สามสบิวันดังกล่าว
	 ถ้าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นัน้ไม่ประสงค์จะปรกึษาหารอืกับ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ให้ร้องทุกข์ตามกฎ	ก.ร.	นี้
 ข้อ ๕ ภายใต้บงัคบัข้อ	๔	ข้าราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดเหน็ว่า 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ�านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา	 และเป็นกรณีที่ไม่อาจ
อุทธรณ์ได้	 ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ	 ก.ร.	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก�าหนดในกฎ	ก.ร.	นี้
	 การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาซึ่งท�าให้เกิด
ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งนั้น	 ต้องมี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ไม่มอบหมายงานให้ปฏบิัติ
	 (๒)	ประวิงเวลา	 หรือหน่วงเหนี่ยวการด�าเนินการบางเรื่อง 
อันเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลา 
อันสมควร
	 (๓)	ไม่เป็นไปตามหรอืขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา	๒๔
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 ข้อ ๖ การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้ส�าหรับตนเองเท่านั้น	 จะ
ร้องทกุข์ส�าหรบัผูอ้ืน่ไม่ได้ค�าร้องทกุข์ให้ท�าเป็นหนงัสอืโดยใช้ถ้อยค�าสภุาพ
และอย่างน้อยต้องมสีาระส�าคัญ	ดังนี้
	 (๑)	ชื่อ	 ต�าแหน่ง	 สังกัด	 และที่อยู่ส�าหรับการติดต่อเกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
	 (๒)	เหตุแห่งการร้องทุกข์ตามข้อ	๕
	 (๓)	ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหา
ของเรื่องร้องทุกข์
	 (๔)	ค�าขอของผู้ร้องทุกข์
	 (๕)	ลายมอืชื่อของผู้ร้องทุกข์หรอืผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์
แทนกรณทีี่จ�าเป็นตามข้อ	๙
 ข้อ ๗	 ในการยื่นค�าร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมค�าร้องทุกข์ด้วย	 กรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้
เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืบุคคลอื่น	 หรอืเพราะเหตุอื่นใด	 ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจ
แนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
	 กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน
ตามข้อ	๙	ให้แนบหลักฐานการมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนนัน้มาด้วย
	 ถ้าผูร้้องทกุข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชัน้การพจิารณา
ค�าร้องทุกข์	 ให้แสดงความประสงค์ไว้ในค�าร้องทุกข์ด้วย	 หรอืจะท�าเป็น
หนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือก่อนเริ่มการพิจารณา
ค�าร้องทุกข์
 ข้อ ๘	 ให้ผู้ร้องทุกข์ยื่นค�าร้องทุกข์ต่อ	ก.ร.	ภายในสามสบิวัน 
นับแต่วันทราบหรอืถอืว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามข้อ	๕	โดยให้ยื่น 
ค�าร้องทกุข์ทีส่�านกังานเลขานกุาร	ก.ร.	หรอืจะส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน
ก็ได้
	 ในกรณีที่ผู ้ร้องทุกข์ได้ยื่นค�าร้องทุกข์ที่ส�านักงานเลขานุการ	
ก.ร.	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค�าร้องทุกข์ออกใบรับค�าร้องทุกข์และลงทะเบียน
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รับค�าร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับค�าร้องทุกข์ตามระเบียบว่าด้วย
งานสารบรรณ	 และให้ถอืวันที่รับหนังสอืตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่น
หนังสือร้องทุกข์	ส่วนกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์	
ให้ถอืวันที่ที่ท�าการไปรษณยี์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสอืร้องทุกข์
	 เมื่อได้ยื่นค�าร้องทุกข์ไว้แล้ว	 ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือ
ร้องทุกข์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ก็ได้
 ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู ้มีสิทธิร ้องทุกข์เจ็บป่วยจนไม่สามารถ 
ร้องทกุข์ได้ด้วยตนเองหรืออยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่ก�าหนด	ให้ผู้มีสิทธิร้องทุกข์มอบหมายให้
บุคคลอื่นยื่นค�าร้องทุกข์แทนตนได้
	 การมอบหมายตามวรรคหนึง่จะต้องท�าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่
ผู้มสีทิธริ้องทุกข์พร้อมทัง้หลักฐานแสดงเหตุจ�าเป็นข้างต้น	ถ้าไม่สามารถ
ลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 
อย่างน้อยสองคน
 ข้อ ๑๐	 เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์	การนับวัน
ทราบหรอืถอืว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์นัน้	ให้ถอืปฏบิัตดิังนี้
	 (๑)	 ในกรณทีีเ่หตแุห่งการร้องทกุข์เกดิจากการทีผู่บ้งัคบับญัชา
มีค�าสั่งเป็นหนังสือ	ให้ถือว่าวันที่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบ
ค�าสั่งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
	 (๒)	ในกรณทีี่ไม่มกีารลงลายมอืชื่อรับทราบค�าสั่งตาม	 (๑)	 แต่
มกีารแจ้งค�าสั่งให้ทราบพร้อมส�าเนาค�าสั่งและท�าบันทกึวันเดอืนปี	 เวลา	
สถานที่ที่แจ้ง	โดยลงลายมอืชื่อผู้แจ้งพร้อมทัง้พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐาน
แล้วให้ถอืวันที่แจ้งนัน้เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
	 (๓)	ในกรณทีี่ไม่อาจแจ้งค�าสั่งตาม	 (๒)	และได้แจ้งเป็นหนังสอื
ส่งส�าเนาค�าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	ณ	ที่อยู่ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ	 ให้ส่งส�าเนาค�าสั่งไปสองฉบับเพื่อให้เก็บไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ	 และให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค�าสั่ง
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แล้วส่งกลับคนืเพื่อเก็บไว้	 เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ	 กรณเีช่นนี้เมื่อล่วงพ้น
สามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ามี
ผู้รับแล้วแม้ยังไม่ได้รับส�าเนาค�าสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
ที่รับทราบค�าสั่งกลับคนืมา	 ก็ให้ถอืว่าผู้มสีทิธริ้องทุกข์ได้รับทราบค�าสั่ง 
อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว
	 (๔)	ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีค�าสั่งเป็นหนังสือ	ให้ถือวันที่มีหลักฐาน
ยนืยันว่าผู้มสีทิธริ้องทุกข์รับทราบหรอืควรรับทราบค�าสั่งที่ไม่เป็นหนังสอื
นัน้เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
	 (๕)	ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ได้มีค�าสั่งอย่างใด	 ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์
ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็น
วันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
 ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ต่อไปจะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์	หรอื	ก.ร.	แล้วแต่กรณ	ีจะพจิารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้
	 การถอนค�าร้องทุกข์ต้องท�าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ 
ผู้ร้องทุกข์ยื่นหรอืส่งตรงต่อ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	หรอื	ก.ร.	แล้วแต่ 
กรณี	แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ถอนค�าร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์ 
และร้องทุกข์	 หรือ	 ก.ร.	 แล้วแต่กรณี	 ให้บันทึกไว้และให้ผู ้ร้องทุกข์ 
ลงลายมอืชื่อไว้เป็นหลักฐาน
	 เมื่อได้ถอนค�าร้องทุกข์แล้วการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็น
อันระงับไป
 ข้อ ๑๒ ให้ส�านกังานเลขานกุาร	ก.ร.	ตรวจค�าร้องทกุข์ในเบื้องต้น
และด�าเนนิการ	ดังนี้
	 (๑)	ถ้าเห็นว่าเป็นค�าร้องทุกข์ที่มีการด�าเนินการโดยถูกต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้	ให้เสนอค�าร้องทกุข์ดังกล่าวต่อ	อ.ก.ร.	อทุธรณ์
และร้องทุกข์	เพื่อพจิารณาวนิจิฉัย
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	 (๒)	ถ้าเห็นว่าเป็นค�าร้องทุกข์ที่มีการด�าเนินการโดยไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ	ก.ร.	แนะน�าให้ 
ผู้ร้องทุกข์แก้ไขให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 หากไม่มกีารแก้ไข 
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 ก็ให้เสนอ	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
เพื่อพจิารณาต่อไป
	 (๓)	ถ้าเห็นว่าเป็นค�าร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ	
๑๔	ก็ให้เสนอ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	เพื่อพจิารณาต่อไป	
 ข้อ ๑๓	 เมื่อได้รับความเห็นตามข้อ	 ๑๒	 ให้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์
และร้องทุกข์	พจิารณามคี�าสั่ง	ดังนี้
	 (๑)	ถ้าเห็นว่าเป็นค�าร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ	
๑๔	ก็ให้มคี�าสั่งไม่รับค�าร้องทุกข์นัน้ไว้พจิารณาและให้รายงาน	ก.ร.	เพื่อ
ทราบ
	 (๒)	ถ้าเห็นว่าเป็นค�าร้องทุกข์ที่อาจรับไว้พิจารณาได้	 ก็ให้ม ี
ค�าสั่งรับค�าร้องทุกข์นัน้ไว้พจิารณาวนิจิฉัย
 ข้อ ๑๔ ห้ามมใิห้รับค�าร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ไว้พจิารณา
	 (๑)	เป็นกรณทีี่ไม่อาจร้องทุกข์ได้ตามข้อ	๕
	 (๒)	ผู้ยื่นค�าร้องทุกข์มใิช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามข้อ	๙
	 (๓)	เป็นค�าร้องทุกข์ที่ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้ในข้อ	
๔	หรอืข้อ	๘
	 (๔)	เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีค�าวินิจฉัยถึงที่สุด
แล้ว
	 (๕)	เป็นค�าร้องทุกข์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว	้
และ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มคี�าสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ด�าเนนิการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือด�าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแล้วแต่ไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเตมิหรอืด�าเนนิการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
 ข้อ ๑๕ เมื่อ	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 มคี�าสั่งรับค�าร้อง
ทุกข์ไว้พจิารณาแล้ว	ให้	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	มหีนังสอืแจ้งพร้อม
ทั้งส่งส�าเนาค�าร้องทุกข์ให้ผู ้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
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ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์เสนอต่อ	 อ.ก.ร.	
อุทธรณ์และร้องทุกข์	ภายในสบิห้าวันท�าการนับแต่วันได้รับหนังสอื	หากมี 
เอกสารหรอืพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ให้เสนอมาพร้อมกันด้วย
 ข้อ ๑๖ ในกรณทีี่	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	เห็นว่าค�าชี้แจง 
ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือพยานหลักฐานที่ส่งมา
ให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ	 ให้สั่งให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์จัดท�าค�าชี้แจงเพิ่มเตมิหรอืส่งพยานหลักฐานเพิ่มเตมิมา
ให้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
 ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
มไิด้จัดท�าค�าชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามข้อ	๑๕	หรอืข้อ	๑๖	ให้
ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อ
ร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์	 และให้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 พจิารณา
ด�าเนนิการต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุตธิรรม
 ข้อ ๑๘ การพจิารณาวนิจิฉัยเรื่องร้องทุกข์	ให้	อ.ก.ร.	อุทธรณ์
และร้องทุกข์	พจิารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบกับค�าร้อง
ทุกข์และค�าชี้แจงของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ในกรณี
จ�าเป็นและสมควร	 ให้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 มอี�านาจด�าเนนิการ
แสวงหาข้อเท็จจรงิหรอืพยานหลักฐานเพิ่มเตมิได้	ทัง้นี้	ให้น�ามาตรา	๗๔	
มาใช้บังคับ
	 ในกรณทีีผู่ร้้องทกุข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา	หาก		อ.ก.ร.	อทุธรณ์ 
และร้องทุกข์	 เห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ�าเป็นแก่การพจิารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์	 จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาเสียก็ได้	 แต่ให้
บันทกึเหตุผลไว้ด้วย
 ข้อ ๑๙	 ในการพจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งร้องทกุข์	ถ้า	อ.ก.ร.	อทุธรณ์
และร้องทุกข์	เห็นว่า
	 (๑)	เป็นค�าร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พจิารณาได้ตามข้อ	๑๔	ก็ให้
มมีตไิม่รับเรื่องร้องทุกข์นัน้ไว้พจิารณา
	 (๒)	การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชามิได้มีลักษณะ
ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๕	ก็ให้มมีตใิห้ยกค�าร้องทุกข์
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 (๓)	การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชามีลักษณะตาม
ที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 ๕	 ก็ให้มีมติให้แก้ไขหรือยกเลิกค�าสั่ง	 หรือเห็นควร
ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความเป็น
ธรรมก็ให้มมีตใิห้ด�าเนนิการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม
	 การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่งให้บันทึกเหตุผลของการ
พจิารณาวนิจิฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย
 ข้อ ๒๐ เมื่อ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	ได้พจิารณาวนิจิฉัย
เรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นแล้วให้รายงาน	 ก.ร.	 เพื่อทราบ	 หาก	 ก.ร.	 มขี้อ
แนะน�าหรือข้อควรปรับปรุงประการใดให้แก้ไขปรับปรุงตามความเห็น
ของ	 ก.ร.	 และให้เลขานุการ	 ก.ร.	 แจ้งให้ประธานรัฐสภา	 ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรประธานวุฒสิภา	 เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธกิาร
วุฒสิภา	 หรอืหัวหน้าส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา	 ๖	 (๓)	
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	
แล้วแต่กรณทีราบหรอืด�าเนนิการให้เป็นไปตามมต	ิก.ร.	โดยเร็ว	พร้อมทัง้ 
แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสอืโดยเร็วด้วย
 ข้อ ๒๑ มต	ิ ก.ร.	 ตามข้อ	 ๒๐	 ให้เป็นที่สุดและให้มผีลผูกพัน 
ผู้ร้องทุกข์	 ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่จะต้องปฏบิัตติามนับแต่วันที่ก�าหนดไว้ในมตนิัน้
 ข้อ ๒๒ ระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	 ๔	 วรรคสอง	 ข้อ	 ๘	 
ข้อ	๑๕	ข้อ	๑๖	และข้อ	๑๗	เมื่อ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	เห็นสมควร	
หรือเมื่อผู้ร้องทุกข์หรือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์มีค�าขอ	
อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	มอี�านาจขยายระยะเวลาได้ตามความจ�าเป็น 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม
 ข้อ ๒๓ การนับระยะเวลาตามกฎ	ก.ร.	นี้	ส�าหรับเวลาเริ่มต้น
ให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา	 ส่วนเวลา
สิ้นสุด	 ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับวันเริ่ม
เปิดท�าการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
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 ข้อ ๒๔	 ในกรณทีี่มปีัญหาเกี่ยวกับการปฏบิัตติามกฎ	 ก.ร.	 นี้	
ให้	ก.ร.	เป็นผู้พจิารณาวนิจิฉัย
 ข้อ ๒๕	 ในระหว่างที่ยังมไิด้มกีารแต่งตัง้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์	ให้	อ.ก.ร.	กฎหมายและระเบยีบ	ท�าหน้าที่	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์	 ตามกฎ	 ก.ร.	 นี้ไปพลางก่อนจนกว่า	 ก.ร.	 จะได้แต่งตัง้	 อ.ก.ร.	
อุทธรณ์และร้องทุกข์

	 	 											ให้ไว้	ณ	วันที่	๑๖	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
																													ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชัย
																	ประธานสภานติบิัญญัตแิห่งชาต	ิท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา
																																													ประธาน	ก.ร.
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ	 ก.ร.	 ฉบับนี้	 คอื	 เนื่องจาก 
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มาตรา	 ๘๘	 
ก�าหนดว่า	ข้าราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดเหน็ว่าผูบ้งัคบับญัชาใช้อ�านาจหน้าที่ 
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 
หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน	 
ผู้นัน้อาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรอื	 ก.ร.	 แล้วแต่กรณ	ี เว้นแต่เป็น
กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา	 ๘๗	 และมาตรา	 ๘๙	 ก�าหนดว่า	 
ในการพจิารณาวนิจิฉัยเรื่องร้องทุกข์	ก.ร.	จะพจิารณาวนิจิฉัยเองหรอืจะ 
ตัง้	 อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 เพื่อท�าหน้าที่พจิารณาวนิจิฉัยร้องทุกข์ 
ก็ได้	 ทั้งนี้	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ	 ก.ร.	 
จงึจ�าเป็นต้องออกกฎ	ก.ร.	นี้



ระเบยีบ ก.ร.





ระเบยีบ ก.ร. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด�ำเนนิกำรทำงวนิัย
และกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ระเบยีบ ก.ร.
ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรด�ำเนนิกำรทำงวนิัย

และกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
พ.ศ. ๒๕๕๗

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

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๒	 (๓)	 มาตรา	 ๗๗	 และ
มาตรา	๘๓	แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ก.ร.	จงึออกระเบยีบไว้	ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ระเบยีบนี้เรยีกว่า	 “ระเบยีบ	 ก.ร.	 ว่าด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	พ.ศ.	๒๕๕๗”
 ข้อ ๒* ระเบียบนี้ให้ใช ้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
เป็นต้นไป
 ข้อ ๓ เมือ่ผูบ้งัคบับญัชาได้สัง่ลงโทษทางวนิยั	 หรอืสัง่ยตุเิรือ่ง	 
หรอืงดโทษแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไปแล้ว	 ให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาที่สั่งลงโทษทางวินัย	 หรือสั่งยุติเรื่อง	 หรืองดโทษส่งรายงาน
การลงโทษหรือการด�าเนินการทางวินัยไปยังส�านักงานเลขานุการ	 ก.ร.	 
โดยเร็ว
 ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมอี�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๔๒	
สั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา	 ๘๓	 ให้
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาส่งรายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง
ส�านักงานเลขานุการ	ก.ร.	โดยเร็ว
 ข้อ ๕ การรายงานตามข้อ	๓	และข้อ	๔	ให้ส่งส�าเนาค�าสั่งหรอื
ส�าเนาเอกสารสั่งการและส�านวนหรอืเอกสารการพจิารณา	 หรอืส�านวน 
การสอบสวนพิจารณา	 พร้อมทั้งบันทึกสรุปประวัติและข้อเท็จจริงซึ่งมี
สาระส�าคัญตามแบบท้ายระเบยีบ	ก.ร.	นี้	ไปยังส�านักงานเลขานุการ	ก.ร.	
เพื่อด�าเนนิการต่อไป

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑	/	ตอนพเิศษ	๗๙	ง	/	หน้า	๔	/	๑๑	กันยายน	๒๕๕๗
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 ข้อ ๖ ให้เลขานุการ	ก.ร.	รักษาการตามระเบยีบนี้

																								ประกาศ	ณ	วันที่	๑๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗
																											ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชัย
															ประธานสภานติบิัญญัตแิห่งชาต	ิท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา
																																										ประธาน	ก.ร.
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แบบบันทึกสรปุประวัติและข้อเท็จจรงิ 
รายงานเกี่ยวกับการดําเนนิการทางวินัย 

 ตอนที ่ ๑ ประวัต ิ
 ช่ือ....................................................................................  ช่ือสกุล.................................................................. 
 อายุ.................. ปี  อายุราชการ.................... ปี  วุฒิการศกึษา....................................................................... 
 ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหน่ง........................................ ประเภท............................. ระดับ................................. 
 กลุ่ม/กลุม่งาน.............................................................. สํานัก.......................................................................... 
 สํานักงาน .......................................................................... รับเงินเดือน..................................................บาท 
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง................................................ ประเภท.............................. ระดับ................................ 
 กลุ่ม/กลุม่งาน.............................................................. สํานัก.......................................................................... 
 สํานักงาน .......................................................................... รับเงินเดือน..................................................บาท 
 ตอนที ่ ๒ ข้อเท็จจรงิเก่ียวกับข้อกล่าวหา 
 เหตุเกิดเม่ือ...................................................................................................................................................... 
 ข้อกล่าวหา...................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ตอนที ่ ๓ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน/ความเห็นของผู้บงัคับบญัชา 
 ข้อเท็จจริงสรปุได้ว่า....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................................... 
 ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน........................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................................... 
 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา........................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................................... 
 ตอนที ่ ๔ ความเสียหายแก่ราชการ 
 กรณีน้ีเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ  คือ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................................... 
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 ตอนที ่ ๕ การสั่งลงโทษ/การดําเนนิการทางวินัย 
 โทษ................................................................................................................................................................... 
 การดําเนินการทางวินัย...............  ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ............ 
 
 ตอนที ่ ๖ ประวัติการถูกลงโทษ/การดําเนนิการทางวินัย 
 ครั้งที่  ๑  :  เคยถูกลงโทษ/การดําเนินการทางวินัย..............................  เมื่อ................................................. 
 กรณี................................................................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ครั้งที่  ๒  :  เคยถูกลงโทษ/การดําเนินการทางวินัย..............................  เมื่อ.................................................. 
 กรณี.................................................................................................................................................................. 
 .......................................................................................................................................................................... 
  การลงโทษ/การดําเนินการทางวินัยรายน้ีได้ดําเนินการพิจารณา/สอบสวนพิจารณาและ 
 สั่งการไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
 
 
   ส่วนราชการ............................(หัวหน้าส่วนราชการ).................................. 
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แบบบันทึกสรปุประวัติและข้อเท็จจรงิ 
รายงานเกี่ยวกับการสั่งให้ออกจากราชการ 

 ตอนที ่ ๑ ประวัต ิ
 ช่ือ....................................................................................  ช่ือสกุล.................................................................. 
 อายุ.................. ปี  อายุราชการ.................... ปี  วุฒิการศกึษา....................................................................... 
 ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง................................................ ประเภท.............................. ระดับ................................ 
 กลุ่ม/กลุม่งาน.............................................................. สํานัก.......................................................................... 
 สํานักงาน .......................................................................... รับเงินเดือน..................................................บาท 
 การถูกลงโทษ/การดําเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ตอนที ่ ๒ เหตุของการสัง่ให้ออกจากราชการ 
 ออกจากราชการกรณี.................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................     
 เป็นไปตามมาตรา........................................................................................................................................... 
 ประกอบกฎ ก.ร. ว่าด้วย................................................................................................................................ 
 
 ตอนที ่ ๓ ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน/แพทย ์
 ข้อเท็จจริงสรปุได้ว่า....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................................... 
 ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน (ถ้าม)ี ................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ความเห็นของแพทย์ (ถ้ามี) ........................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
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 ตอนที ่ ๔ ความเห็นของผู้บังคับบญัชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 
  การสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญรายนี้ออกจากราชการ ได้ดําเนินการสั่งการไปโดยถูกต้อง 
 ตามกฎหมายแล้ว 
 
 
   ส่วนราชการ.......................(หัวหน้าส่วนราชการ)..................................... 
 

 
 
 
 
 

 



หนังสอืคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
(มต ิก.ร.)

	 (๑)	หนังสอื	ก.ร.	ที่	๘๔/๒๕๕๗	(ว	๒๘)	ลงวันที่	๒๔	ต.ค.	๕๖ 
เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวธิกีารเสรมิสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มวีนิัย	และป้องกันมใิห้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�าผดิวนิัย
	 (๒)	หนังสอื	ก.ร.	ที่	๗๒/๒๕๕๗	(ว	๒๙)	ลงวันที่	๑๕	ก.ย.	๕๗
เรื่อง	แบบตัวอย่างที่	ก.ร.	ก�าหนดตามกฎ	ก.ร.	ว่าด้วยการด�าเนนิการทาง
วนิัย	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 (๓)	หนังสอื	ก.ร.	ที่	๗๓/๒๕๕๗	(ว	๓๐)	ลงวันที่	๑๕	ก.ย.	๕๗ 
เรื่อง	การแต่งตัง้ประธานกรรมการสอบสวน	





หนังสอื ก.ร. ที่ ๘๔/๒๕๕๖ (ว ๒๘) ลงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๕๖
เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิกีารเสรมิสร้างและพัฒนา

ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มวีนิัยและป้องกันมใิห้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�าผดิวนิัย
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หนังสือ ก.ร. ที่ 72/2557 (ว 29) ลงวันที่ 15 ก.ย. 57  

เร่ือง แบบตัวอยางที่ ก.ร. กําหนดตามกฎ ก.ร. วาดวยการดําเนินการ

ทางวินัย พ.ศ. 2557 
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ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา
-------------

ค�าปรารภ
	 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	
มาตรา	 ๒๗๙	 บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง	 ข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่ก�าหนดขึ้น	 ซึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการ
ด�าเนนิงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้ก�าหนด
ขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ก�าหนดขึ้นให้ถือว่าเป็นการกระท�าผิด 
ทางวนิัย
	 คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 (ก.ร.)	 จึงก�าหนดให้มี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาขึ้นเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	
พนักงานราชการและลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายดึถอืปฏบิัตไิว้
ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

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

 ข้อ ๑*	ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภานี้ให้ใช้บังคับ 
เมื่อพ้นก�าหนดหกสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๒	 ในประมวลจรยิธรรมนี้
	 “ประมวลจริยธรรม”	 หมายความว่า	 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
	 “ข้าราชการรัฐสภา”	 หมายความว่า	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	
พนักงานราชการ	และลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘	/	ตอนพเิศษ	๒๓	ง	/	หน้า	๕๕	/	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔
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หมวด ๒
มาตรฐานทางจรยิธรรมของข้าราชการรัฐสภา

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

 ข้อ ๓	 ข้าราชการรัฐสภาต้องจงรักภักดีต่อชาติ	 ศาสนา	 และ
พระมหากษัตรยิ์	 โดยมุ่งมั่นปฏบิัตหิน้าที่เพื่อสนองคุณของแผ่นดนิ	 รักษา
ประโยชน์ของประเทศชาต	ิ ปฏบิัตตินตามหลักศาสนาและเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตรยิ์
 ข้อ ๔	 ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โดยยอมรับฟังและ
ยอมรบัความคดิเหน็ของส่วนรวม	รวมถงึค�านงึถงึสทิธแิละหน้าทีต่ามระบอบ
ประชาธิปไตย	อีกทั้งไม่ด�าเนินการใด	ๆ	ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
ระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
 ข้อ ๕	 ข้าราชการรัฐสภาต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 โดยไม่น�า 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ 
ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่น	 และไม่กระท�าการใดหรือด�ารงต�าแหน่งใด	หรือปฏิบัติการใด 
ในฐานะส่วนตัว	 ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัด 
กับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผดิชอบตามหน้าที่ของตน
 ข้อ ๖	 ข้าราชการรัฐสภาต้องภักดตี่อองค์กร	 โดยเชดิชูองค์กร	
ปฏบิัตงิานโดยยดึมั่นเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก	 รักษาวัฒนธรรมและ
ภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร	 รวมทัง้เคารพสถานที่และช่วยกันรักษาความ
สงบเรยีบร้อยในองค์กร
 ข้อ ๗	 ข้าราชการรัฐสภาต้องมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษา
มาตรฐาน	 มีคุณภาพ	 โปร่งใสและตรวจสอบได้	 โดยมุ่งมั่นที่จะท�างาน 
ให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์ส่วนรวม	เน้นการปรับปรุงกลไก 
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การท�างานขององค์กร	ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	รวมถึงมี
กลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
 ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาต้องรู ้รักสามัคคี	 มีจิตส�านึกที่ด	ี
ซื่อสัตย์	สุจรติ	และมคีวามรับผดิชอบต่อหน้าที่	โดยยดึมั่นปฏบิัตตินให้อยู่
ในหลกัคณุธรรม	มคีวามซือ่ตรง	ไม่คดโกง	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ประพฤตตินเป็นที่เสื่อมเสยี
 ข้อ ๙	 ข้าราชการรฐัสภาต้องยนืหยดัท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง	 เป็นธรรม 
และชอบด้วยกฎหมายโดยยึดม่ันในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด	 ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน	 
กล้าคดิ	กล้าท�า	 และกล้ารบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย	
มุ ่งที่จะกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม	 โดยปราศจากอคติ	 และไม่ยอม 
โอนอ่อนผ่อนตามอทิธพิลใด	ๆ
 ข้อ ๑๐	 ข้าราชการรฐัสภาต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเทีย่งธรรม	
เป็นกลางทางการเมืองมีจิตให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา	 บุคคลในวงงาน 
รัฐสภา	 และประชาชน	 ด้วยอัธยาศัยไมตรี	 โดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อม 
ให้บรกิารอยู่เสมอ
 ข้อ ๑๑	 ข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่
สมาชกิรัฐสภา	 บุคคลในวงงานรัฐสภา	 และประชาชน	 ภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยรักษา
ความลับของทางราชการและความลับอื่นที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือจากผู้มาติดต่อราชการเว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน ์
ในกระบวนการยตุธิรรม	หรอืการตรวจสอบตามทีก่ฎหมายกฎ	หรอืข้อบงัคบั
ก�าหนด	และปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ข้อ ๑๒ ข้าราชการรัฐสภาต้องให้เกียรติแก่สมาชิกรัฐสภา	 
บุคคลในวงงานรัฐสภา	 ประชาชน	 ผู ้บังคับบัญชา	 ผู ้ใต้บังคับบัญชา	 
และเพื่อนร่วมงาน	 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 และไม่ก้าวก่าย 
สิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น	 ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู ้อื่น	โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน 
อื่นใด
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการรฐัสภาต้องประหยดั	โดยการใช้เวลาราชการ	
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เงิน	 ทรัพย์สิน	 บุคลากรบริการ	 หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกของทาง
ราชการ	 และสทิธปิระโยชน์ที่ราชการจัดให้อย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ของ
ทางราชการ	รวมทัง้ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรอืผู้อื่น
 ข้อ ๑๕ ข้าราชการรัฐสภาต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อย่างตรงไปตรงมา	 และไม่กระท�าการเลีย่งประมวลจรยิธรรมนี้ข้าราชการ
รัฐสภาเมือ่รูห้รอืพบเหน็การฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมนี้	 ข้าราชการรฐัสภา 
มีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน	 (ถ้ามี)	 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหรือคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาโดยพลัน

หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม

-------------
ส่วนที่ ๑

องค์กรคุ้มครองจรยิธรรม
-------------

 ข้อ ๑๖	 ก.ร.	มหีน้าทีค่วบคมุก�ากบัให้มกีารปฏบิตัติามประมวล
จรยิธรรมอย่างทั่วถงึและจรงิจังโดยมอี�านาจหน้าที่	ดังนี้
	 (๑)	วางระเบียบเพื่อก�าหนดการทั้งหลายอันจ�าเป็นแก่การใช้
บังคับประมวลจรยิธรรม
	 (๒)	คุ ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
ของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและกลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม
	 (๓)	คุ ้มครองข ้าราชการรัฐสภาซึ่ งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ�านาจโดยไม่เป็น
ธรรมต่อข้าราชการรัฐสภาผู้นัน้
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	 (๔)	ตคีวาม	และวนิจิฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกดิจากการใช้ประมวล 
จรยิธรรมนี้
	 (๕)	ด�าเนนิการอื่นตามประมวลจรยิธรรมนี้
 ข้อ ๑๗ ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรฐัสภาขึ้นคณะหนึง่เพือ่ควบคมุ	ก�ากบัให้มกีารปฏบิตัติามประมวล
จรยิธรรมนี้	ประกอบด้วย
	 (๑)	ประธานกรรมการ	 ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่
ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ร.
	 (๒)	กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา	ผู้อ�านวยการส�านัก	หรอืผู้อ�านวยการกลุ่มงานที่ขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดย
ให้เลอืกกันเองส่วนราชการละสองคน
	 (๓)	กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการรัฐสภา	 ส่วนราชการ 
ละสองคนตามวธิกีารที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
	 (๔)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน	 ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้มคีวามซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ร.
	 ให้	 ก.ร.	 แต่งตั้งผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จรยิธรรมในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ	 และอกีคน
หนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาต้องไม่
เคยถูกลงโทษทางวนิัย	และเป็นผู้มเีกยีรตเิป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ
 ข้อ ๑๘	กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีวาระอยู่ใน
ต�าแหน่งคราวละสองปี	และอาจได้รับแต่งตัง้ใหม่ได้
	 ให้กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาที่พ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระ	ปฏบัิตหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะแต่งตัง้กรรมการจรยิธรรมข้าราชการ
รัฐสภาใหม่
	 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
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แทนต�าแหน่งทีว่่าง	ให้กรรมการจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภาทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ 
มวีาระอยู่เท่ากับวาระที่เหลอือยู่
 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา	 มอี�านาจ
หน้าที่	ดังนี้
	 (๑)	วางระเบียบเพื่อก�าหนดการทั้งหลายอันจ�าเป็นแก่การใช้
บังคับประมวลจรยิธรรม
	 (๒)	คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ
กลุ่มงานส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนราชการ
	 (๓)	คุ ้มครองข ้าราชการรัฐสภาซึ่ งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ�านาจโดยไม่เป็น
ธรรมต่อข้าราชการรัฐสภาผู้นัน้
	 (๔)	เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้าง
ขวางทัง้ในหมู่ข้าราชการรัฐสภาและประชาชน
	 (๕)	ส่งเสรมิและยกย่องส่วนราชการ	หัวหน้าส่วนราชการสังกัด 
รฐัสภา	 ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการรฐัสภาทีป่ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม 
อย่างจรงิจัง
	 (๖)	 สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ในส่วนราชการ	 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน
จริยธรรมให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 เพื่อปฏิบัติ
ตามประมวลจรยิธรรมนี้โดยเร็ว
	 (๗)	ควบคุม	 ก�ากับ	 ส่งเสรมิ	 และให้ค�าแนะน�าในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการวินิจฉัยแล้วให้ส่งค�าวินิจฉัยให้	 ก.ร.	
ภายในสามสิบวัน	ถ้า	ก.ร.	มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่น	ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่	 ก.ร.	 รับเรื่อง	 ให้ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาเป็นที่สุด
	 	 	(๙)	 ส่งเรื่องให้	ก.ร.	พจิารณาวนิจิฉัยในกรณทีี่เห็นว่าเรื่องนัน้
เป็นเรื่องส�าคัญและยังไม่มคี�าวนิจิฉัยของ	ก.ร.	หรอืผู้ตรวจการแผ่นดนิ
	 (๑๐)		 ประมวลการตคีวามและวนิจิฉัยปัญหา	 อันเกดิจากการ
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ใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ทุกปีและเผยแพร่ให้ข้าราชการรัฐสภาทราบ	
เพื่อยดึถอืและเป็นแนวทางปฏบิัตติ่อไป
	 (๑๑)		 เสนอแนะการแก้ไขเพิม่เตมิประมวลจรยิธรรมนี้	หรอืการอืน่
ที่เห็นสมควรต่อ	ก.ร.
	 (๑๒)	ประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดิน	 เพื่อให้การปฏิบัติ
ตามค่านยิมหลกัส�าหรบัผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	และเจ้าหน้าทีข่องรฐั	
ตลอดจนประมวลจริยธรรมนี้มีผลใช้บังคับอย่างจริงจังมีประสิทธิภาพ
และทั่วถงึ
	 (๑๓)	 ด�าเนนิการอื่นตามประมวลจรยิธรรมนี้	 หรอืตามที่	 ก.ร.	
มอบหมาย
	 ให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาวางกรอบ
แนวทางการด�าเนนิการให้เป็นมาตรฐานเดยีวกันตามกรอบที่	ก.ร.ก�าหนด
	 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้น�า
กฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิัตริาชการทางปกครองมาใช้บังคับ
 ข้อ ๒๐ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 รองหัวหน้าส่วน
ราชการสงักดัรฐัสภา	ผูอ้�านวยการส�านกัและผูอ้�านวยการกลุม่งานทีข่ึ้นตรง 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 ที่ท�าหน้าที่เป็นผู ้บังคับบัญชา
มหีน้าที่ปฏบิัตติามประมวลจรยิธรรมนี้	และประพฤตตินให้เป็นแบบอย่าง 
ทีด่แีก่ผูใ้ต้บงัคับบญัชา	ควบคมุให้ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัติามประมวล 
จริยธรรมนี้	สนับสนุนส่งเสริมผู ้อยู ่ใต้บังคับบัญชา	ที่มีความซื่อสัตย์ 
มีผลงานและความรู้ความสามารถ	และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้	
โดยให้มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 (๑)	คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของ
กลุ่มงานส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนราชการ
	 (๒)	 คุม้ครองข้าราชการรฐัสภาซึง่ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา	มใิห้ถูกกลั่นแกล้งหรอืถูกใช้อ�านาจโดยไม่เป็นธรรม
	 (๓)	ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างสม�่าเสมอ
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	 (๔)	ติดตามสอดส่องให้ข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการ
ปฏบิัตติามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างเคร่งครัด
	 (๕)	ปฏิบัติตามมติหรือค�าวินิจฉัย	 ก.ร.	 หรือคณะกรรมการ
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาค�าแนะน�าของผู้ตรวจการแผ่นดนิ	 ในกรณทีี่ 
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภามีค�าวินิจฉัยใดและหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่เห็นพ้องด้วยกับค�าวนิจิฉัยนัน้	 ให้เสนอความ
เห็นของตนและค�าวนิจิฉัยของคณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา
ไปให้	 ก.ร.	 วนิจิฉัยได้	 เว้นแต่กรณนีัน้มคี�าวนิจิฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดนิ	
หรอื	ก.ร.	วนิจิฉัยเสร็จเด็ดขาดไว้แล้ว
	 (๖)	รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้	 และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประมวลจริยธรรมนี้	 หรือการอื่นตามที่เห็น
สมควรเสนอคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาเพื่อน�าเสนอ	
ก.ร.	ต่อไป
	 (๗)	ด�าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้	 หรือตามที่	 ก.ร.	
มอบหมาย
 ข้อ ๒๑ ให้กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วน
ราชการสงักดัรฐัสภา	มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีคุ่ม้ครองจรยิธรรม
ตามประมวลจรยิธรรมนี้	และให้มอี�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 (๑)	ด�าเนนิการเผยแพร่	 ปลูกฝัง	 ส่งเสรมิ	 ยกย่องข้าราชการ
รัฐสภาที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวล
จรยิธรรมนี้อย่างสม�่าเสมอ
	 (๒)	ด�าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อ
รายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพจิารณา	 ทัง้นี้	 โดยอาจ
มีผู้ร้องขอหรืออาจด�าเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
มอบหมาย	หรอืตามที่เห็นสมควรก็ได้
	 (๓)	ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา	 มใิห้ถูกกลั่นแกล้งหรอืถูกใช้
อ�านาจโดยไม่เป็นธรรม
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	 (๔)	ด�าเนินการอื่นตามที่ก�าหนดในประมวลจริยธรรมนี้	 
หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 คณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา	 หรอืที่	 ก.ร.	 มอบหมาย	 ทัง้นี้	 โดยไม่กระทบต่อความ
เป็นอสิระของผู้ด�ารงต�าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว

ส่วนที่ ๒
ระบบการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม

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

 ข้อ ๒๒ ให้หวัหน้าส่วนราชการสงักดัรัฐสภา	 และคณะกรรมการ
จรยิธรรมข้าราชการรฐัสภาส่งเสรมิจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา	โดยอย่างน้อย
ต้องด�าเนนิการ	ดังนี้
	 (๑)	ปลกูฝังจรยิธรรมให้ข้าราชการรฐัสภาใหม่	 จดัให้ข้าราชการ
รฐัสภาลงลายมอืชือ่รบัทราบประมวลจรยิธรรม	 จดัให้มกีารบนัทกึประวตัิ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับจรยิธรรมของข้าราชการรัฐสภาแต่ละคน	รวมทัง้จัดให้มี 
กจิกรรมส่งเสรมิจรยิธรรมผู้บรหิารและข้าราชการรัฐสภาอย่าสม�่าเสมอ
	 (๒)	คุ้มครองข้าราชการรัฐสภาผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างเพยีงพอ
	 (๓)	 ยกย่องข้าราชการรฐัสภาทีถ่อืปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมนี้
อย่างเคร่งครัด
	 (๔)	จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตาม
ประมวลจรยิธรรมนี้และด�าเนนิการแก้ไขปรับเปลี่ยนค่านยิมนัน้
	 (๕)	เผยแพร่ให้สมาชิกรัฐสภา	 บุคคลในวงงานรัฐสภา	 และ 
ประชาชน	รวมถงึบคุคลในครอบครวัของข้าราชการรฐัสภาทราบประมวล 
จรยิธรรมนี้	 เพือ่ไม่กระท�าการอนัเป็นการส่งเสรมิหรอืก่อให้เกดิการฝ่าฝืน 
ประมวลจรยิธรรม
 ข้อ ๒๓ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามหมวด	 ๒	 ให้ถอืว่าเป็นการกระท�าผดิทางวนิัย	 ตามกฎหมายว่าด้วย
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ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	 ระเบียบ	 ก.ร.	 ว่าด้วยพนักงานราชการ	
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ	
แล้วแต่กรณี
 ข้อ ๒๔ เมื่อมีกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม	 ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งลงโทษทางวินัย	 ว่ากล่าวตักเตือน	 
ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสอื	หรอืสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
 ข้อ ๒๕	 ในการบรรจุแต่งตัง้	 เลื่อนขัน้เงนิเดอืน	 ย้ายหรอืโอน
ข้าราชการรัฐสภาผู้ใดให้ผู ้มีอ�านาจสั่งบรรจุพิจารณาพฤติกรรมทาง
จรยิธรรมของผู้นัน้ควบคู่กับความรู้ความสามารถด้วย
 ข้อ ๒๖ เมื่อมีป ัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติตามประมวล
จรยิธรรมนี้ในเรือ่งใด	 ข้าราชการรฐัสภาอาจเสนอเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาดงักล่าว 
ให้ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ 
ที่ตนสังกัด	น�าเสนอเพื่อขอค�าวินิจฉัยหรืออนุญาตจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาได้
	 ในกรณทีีเ่รือ่งนัน้เป็นเรือ่งส�าคญั	และยงัไม่มคี�าวนิจิฉัยของ	ก.ร.	 
หรือผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาอาจ
ส่งเรื่องให้	ก.ร.	วนิจิฉัยได้
	 ในกรณีที่	ก.ร.	เห็นว่าเรื่องดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่อง
ส�าคัญ	อันควรแก่การขอค�าแนะน�าจากผู้ตรวจการแผ่นดนิก็ให้กระท�าได้
	 ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ก.ร.หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ไม่ต้องรับผิด
ทางวนิัย
 ข้อ ๒๗	ในกรณีที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเรื่องใดโดยด่วน	 
หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ 
ของทางราชการ	 และไม่อาจเรยีกประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการ 
รัฐสภาได้ทัน	ข้าราชการรัฐสภาอาจขอค�าแนะน�าจากผู้อ�านวยการกลุ่ม
งานส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัด
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	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มงานส ่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามวรรคหนึ่ง	 มีหน้าที่ต้องให้ค�าแนะน�าตามสมควร	 ตามค�าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา	ก.ร.	หรอืผูต้รวจการแผ่นดนิ 
หากไม่มคี�าวนิจิฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่ง
เสริมคุณธรรมและจริยธรรมอาจให้ค�าแนะน�าโดยยึดประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	 ทั้งต้องมุ่งสร้างส�านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที	่
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการรัฐสภาที่สร้างความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นของปวงชนและการด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม	และให้ส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาและ	ก.ร.	ทราบ	
	 ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู ้อ�านวยการ 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางที่คณะกรรมการ
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา	 ก.ร.	 หรอืผู้ตรวจการแผ่นดนิ	 เคยวนิจิฉัยไว้
แล้วโดยสุจรติไม่ต้องรับผดิทางวนิัย

บทเฉพาะกาล
-------------

 ข้อ ๒๘ ให้ด�าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการ
รัฐสภาภายในเก ้าสิบวันนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้ประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษา
 ข้อ ๒๙ เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมนี้มีผล 
ใช้บังคับ	ให้	ก.ร.	จัดให้มกีารประเมนิการปฏบิัตติามประมวลจรยิธรรมนี้	
พร้อมด�าเนินการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติหรือแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
จรยิธรรมให้เหมาะสม
	 ในการด�า	 เนนิการตามวรรคหนึ่ง	 ให้	 ก.ร.	 รับฟังความคดิเห็น 
จากข้าราชการรฐัสภาผูอ้�านวยการกลุม่งานส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม	
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการสังกัด



230     รวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

รัฐสภา	 และผู้ตรวจการแผ่นดิน	 อย่างกว้างขวาง	 และต้องด�าเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ครบ 
หนึ่งปีของการใช้บังคับประมวลจรยิธรรมนี้

	 	 		 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๔
																																																						ชัย	ชดิชอบ
																																																				ประธานรัฐสภา
																																																					ประธาน	ก.ร.



ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
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ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

	 โดยที่ เป ็นการสมควรแก ้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา
 ข้อ ๑	 ประมวลจริยธรรมนี้เรียกว่า	“ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖”
 ข้อ ๒*	ประมวลจริยธรรมนี้ให ้ใช ้บังคับตั้งแต ่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๑	 แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	
	 “ข้อ	๑๑	ข้าราชการรัฐสภาต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่
สมาชิกรัฐสภา	 บุคคลในวงงานรัฐสภาและประชาชน	 ภายใต้กรอบของ
กฎหมายอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	 โดยรักษา
ความลับของทางราชการและความลับอื่นที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือจากผู้มาติดต่อราชการเว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์
ในกระบวนการยุติธรรม	 หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย	 กฎ	 หรือ
ข้อบังคับก�าหนด	 และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ”
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑๗	 แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “ข้อ	 ๑๗	 ให้ประธานรัฐสภาแต่งตัง้คณะกรรมการจรยิธรรม 
ข้าราชการรัฐสภาขึ้นคณะหนึ่งเพื่อควบคุม	ก�ากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจรยิธรรมนี้	ประกอบด้วย
	 (๑)	ประธานกรรมการ	 ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ร.

*	ราชกจิจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๐	/	ตอนพเิศษ	๔๗	ง	/	หน้า	๘๓	/	๑๑	เมษายน	๒๕๕๖
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 (๒)	กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา	 ผู้อ�านวยการส�านักหรอืผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา	โดยให้เลอืกกันเองส่วนราชการละสองคน
	 (๓)	กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการรัฐสภา	 ส่วนราชการละ
สองคนตามวธิกีารที่แต่ละส่วนราชการเห็นสมควร
	 (๔)	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสองคน	ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาร่วมกันพิจารณาเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้มคีวามซื่อสัตย์สุจรติเป็นที่ประจักษ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ร.
	 ให้	 ก.ร.	 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและ
จรยิธรรมในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ	 และอกีคน
หนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ			
	 กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาต้องไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวนิัย	และเป็นผู้มเีกยีรตเิป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ
	 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต�าแหน่งใด	 หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประกอบด้วยกรรมการที่
เหลอือยู่”
 ข้อ ๕	 ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสีข่องข้อ	๑๘	แห่งประมวล
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา	
	 “ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ว่างลงก่อนครบวาระ	 ให้ส่วนราชการสงักดัรฐัสภาด�าเนนิการสรรหาต�าแหน่ง 
กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาแทนต�าแหน่งที่ว่างให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสบิวัน	 ถ้าวาระการด�ารงต�าแหน่งเหลอือยูไ่ม่ถงึหนึง่ร้อยยีส่บิวนั	 
จะไม่ด�าเนนิการสรรหากรรมการจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาตามข้อ	๑๗	 
แทนต�าแหน่งที่ว่างนัน้ก็ได้”
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 ข้อ ๖ ให้ยกเลกิความในวรรคหนึ่งของข้อ	 ๒๐	 แห่งประมวล
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “ข้อ	๒๐	หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	รองหัวหน้าส่วน 
ราชการสังกัดรัฐสภา	 ผู้อ�านวยการส�านักและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาตามประกาศรัฐสภาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วน 
ราชการสังกัดรัฐสภา	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานที่อยู่ในส�านัก	 มีหน้าที่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้	 และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล
จรยิธรรมนี้	 สนับสนุนส่งเสรมิผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มคีวามซื่อสัตย์สุจรติ	
มีผลงานและความรู้ความสามารถ	และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้	
โดยให้มอี�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้”
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๒๓	 แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “ข้อ	 ๒๓	 การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติามมาตรฐานทางจรยิธรรม
ตามหมวด	๒	ให้ถือว่าเป็นการกระท�าผิดทางวินัย	ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา	 ระเบียบ	 ก.ร.	 ว่าด้วยพนักงานราชการหรือ
ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ	 แล้วแต่
กรณ”ี
 ข้อ ๘	 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ	๒๖	แห่งประมวล
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาและให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “ข้อ	 ๒๖	 เมื่อมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติตามประมวล 
จรยิธรรมนี้ในเรือ่งใด	 ข้าราชการรฐัสภาอาจเสนอเรือ่งทีเ่ป็นปัญหาดงักล่าว 
ให้ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วน 
ราชการทีต่นสงักดั	น�าเสนอเพือ่ขอค�าวนิจิฉยัหรอือนญุาตจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาได้”
 ข้อ ๙	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๒๗	 แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภา	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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	 “ข้อ	 ๒๗	 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเรื่องใดโดยด่วน	 
หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของ
ทางราชการ	 และไม่อาจเรยีกประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการ
รัฐสภาได้ทัน	 ข้าราชการรัฐสภาอาจขอค�าแนะน�าจากผู้บังคับบัญชากลุ่ม
งานส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนราชการที่ตนสังกัด
	 ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามวรรคหนึ่ง	 มีหน้าที่ต้องให้ค�าแนะน�าตามสมควร	 ตามค�าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา	 ก.ร.	 หรอืผูต้รวจการแผ่นดนิ
หากไม่มีค�าวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหามาก่อน	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอาจให้ค�าแนะน�าโดยยึดประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวมเป็นส�าคญั	ทัง้ต้องมุง่สร้างส�านกึลกึซึ้งและเทีย่งธรรมในหน้าที	่ 
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการรัฐสภาที่สร้างความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นของปวงชนและการด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดงีาม	 และให้ส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาและก.ร.	ทราบ
	 ข้าราชการรัฐสภาที่ปฏิบัติตามค�าแนะน�า	 ของผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางที่คณะกรรมการ
จรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา	 ก.ร.	 หรอืผู้ตรวจการแผ่นดนิเคยวนิจิฉัยไว้
แล้วโดยสุจรติไม่ต้องรับผดิทางวนิัย”
 ข้อ ๑๐ ให ้คณะกรรมการจริยธรรมข ้าราชการรัฐสภา 
ซึง่ด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัทีป่ระมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภานี้ใช้บงัคบั 
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามข้อ	๑๗	ซึ่งแก้ไข 
เพิ่มเตมิโดยประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภานี้
 ข้อ ๑๑	 ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภานี้
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