
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑๑  กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๒  การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพักราชการหรือใหออกจากราชการไว

กอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน 
และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ 

 
ขอ ๓  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา 
เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ 
วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหา มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แลวแตกรณี 
จะสั่งใหผูนั้นพักราชการไดก็ตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือ
พฤติการณอันไมนาไววางใจ และผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และผู
มีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

(๒) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น 

(๓) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตอง
จําคุกโดยคําพิพากษา และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวัน
แลว 

(๔) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุด วาเปน
ผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคํา
พิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผูมีอํานาจดังกลาว

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา ๑๐/๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการ
กระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
ขอ ๔๒  การสั่งพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เวนแตผูถูกส่ัง

พักราชการผูใดไดรองทุกขตามมาตรา ๑๓๐ และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่ง
ใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณของผู
ถูกส่ังพักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ตอไป หรือเนื่องจากการสอบสวนทางวินัยไมสามารถดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไมควรเกินหนึ่งปนับแตวันพักราชการ ผูมีอํานาจสั่งพักราชการอาจสั่งให
ผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย

อยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาหลายคดี เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู
ที่ถูกฟองนั้น พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให ถาจะสั่งพักราชการใหส่ังพักทุกสํานวนและ
ทุกคดี 

ในกรณีที่ไดส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผูถูก
ส่ังพักราชการนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนใน
สํานวนอื่น หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีก เวนแต
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับ
เปนทนายแกตางให ก็ใหส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นนั้นดวย 

 
ขอ ๖  การสั่งพักราชการ หามมิใหส่ังพักยอนหลังไปกอนวันออกคําส่ังเวนแต 
(๑) ผูซึ่งจะถูกส่ังพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับใน

คดีอาญา หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันที่
ถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก 

(๒) ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองส่ังใหมเพราะคําส่ังเดิมไม
ชอบหรือไมถูกตอง ใหส่ังพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําส่ังเดิม หรือตามวันที่ควรตองพัก
ราชการในขณะที่ออกคําส่ังเดิม 

 
ขอ ๗  คําส่ังพักราชการตองระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกส่ังพัก ตลอดจนกรณี

และเหตุที่ส่ังใหพักราชการ 

                                                 
๒ ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดมีคําส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการแลว ใหแจงคําส่ังใหผู
นั้นทราบพรอมทั้งสงสําเนาคําส่ังใหดวยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูนั้นทราบได หรือผูนั้น
ไมยอมรับทราบคําส่ังใหปดสําเนาคําส่ังไว ณ ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอม
กับสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนไปใหผูนั้น ณ ที่อยูของผูนั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นได
ทราบคําส่ังพักราชการแลว 

 
ขอ ๘  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการตามขอ ๓ 

และผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหา มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือ
มาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่
เปนเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการไวกอนก็ได 

ใหนําขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๗ มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดย
อนุโลม 

 
ขอ ๙  เมื่อไดส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการไวแลว ผูมีอํานาจ

ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหา มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๙ วรรค
สาม แลวแตกรณี จะพิจารณาตามขอ ๘ และส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกช้ันหนึ่งก็ได 

 
ขอ ๑๐  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด ใหนําขอ ๖ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ ๙ ใหส่ังให
ออกตั้งแตวันพักราชการเปนตนไป 

 
ขอ ๑๑  การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ข้ึนไป ออก

จากราชการไวกอน ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจาก
ตําแหนงนับแตวันออกจากราชการไวกอน 

 
ขอ ๑๒  เมื่อไดส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือใหออกจาก

ราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา
เปนประการใดแลวใหดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหส่ังลงโทษให
เปนไปตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา ๑๓๘ แลวแตกรณ ี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ ก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ทั้งนี้สําหรับการสั่งใหผูถูกส่ังพักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงใน
ระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซึ่งเปนตําแหนง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตั้งแตระดับ ๑๐ ข้ึนไป ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งแลวดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๓๘ แลวแตกรณ ี

(๓) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ ก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ทั้งนี้สําหรับการสั่งใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้นซึ่งเปนตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ข้ึนไป ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งแลวดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๓๘ แลวแตกรณี 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณและไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการแลวก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๓๘ แลวแตกรณี 
โดยไมตองส่ังใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

การดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่จะสั่งลงโทษตัด
เงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน การสั่งลงโทษดังกลาวใหส่ังยอนหลังไปถึงวันสุดทายกอนวันพนจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนแตไมอาจสั่งใหกลับเขารับ
ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณและส้ินปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
นั้นแลว ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๓๘ แลวแตกรณี และมีคําส่ังยกเลิกคําส่ัง
ใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และใหนํา (๔) วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตมีกรณีที่จะตอง
ถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๓๘ แลวแต
กรณี แลวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองส่ังใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือกลับเขารับราชการ และใหนํา (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๗) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีที่จะตองออกจาก
ราชการ ก็ใหส่ังยุติเร่ือง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการตาม (๒) 
หรือ (๓) แลวแตกรณี 

(๘) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังพักราชการนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณและไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัย
และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับ
ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณและส้ินปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
นั้นแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ืองและมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อใหผูนั้นเปนผูพน
จากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีที่จะตองถูกส่ังให
ออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหส่ังใหออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองส่ังใหกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ 

 
ขอ ๑๓  การออกคําส่ังพักราชการ คําส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือคําส่ังให

กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ พอก. ๑ พอก. ๒ 
พอก. ๓ หรือ พอก. ๔ แลวแตกรณี ทายกฎ ก.พ. นี้ 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตร ี
ประธาน ก.พ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. แบบ พอก. 1 
๒. แบบ พอก. 2 
๓. แบบ พอก. 3 
๔. แบบ พอก. 4 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐๗ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การสั่งพักราชการและการสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้ 
 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่การส่ังใหขาราชการพักราชการ
และการสั่งใหขาราชการออกจากราชการไวกอนเปนเวลานาน อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแก
ผูถูกสอบสวนทางวินัยสมควรใหส่ังใหผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได เมื่อผูถูกส่ังพักราชการและผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนรองทุกข และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาการสอบสวน
ทางวินัยไมสามารถดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งไมควรเกินหนึ่ง
ปนับแตวันพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ 
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