
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการด าเนนิการทางวนิัยของพนักงาน  การสั่งพักงาน 

และให้ออกจากงานไว้ก่อน   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
ของพนักงาน  การสั่งพักงาน  และให้ออกจากงานไว้ก่อน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการ 
ทางวินัยของพนักงาน  การสั่งพักงาน  และให้ออกจากงานไว้ก่อน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจ้างของส านักงานตามระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 
บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  ประกาศ  และมติคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 
การด าเนนิการเมือ่มีการกลา่วหาหรอืมีกรณีเปน็ที่สงสัยว่ามีการกระท าผดิวินัย 

 
 

ข้อ ๕ การกล่าวหาที่จะด าเนินการตามระเบียบนี้   ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือให้มี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี้   

(๑) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา  และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา 
(๒) ระบุชื่ อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา   หรือข้อเท็จจริงที่ เ พียงพอให้ทราบว่า 

เป็นการกล่าวหาพนักงานผู้ใด 
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท าที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้  

หรือแสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



กรณีเป็นการกล่าวหาด้วยวาจา  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการท าบันทึก 
ค ากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

กรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยที่จะด าเนินการตามระเบียบนี้  อาจมีลักษณะ  ดังนี้   
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา  ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา  แต่ระบุชื่อ 

หรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาพนักงานผู้ใด 
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้  หรือ 

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา  อันเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ใด
กระท าผิดวินัย  โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

ข้อ ๖ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัย  ให้เลขาธิการ 
หรือผู้บังคับบัญชาที่เลขาธิการมอบหมายมีหน้าที่ต้องรีบด าเนินการสืบสวน  หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า 
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด 
วินัยก็ให้ยุติเรื่อง  ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที   

พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
ที่ได้รับมอบอ านาจตามข้อ  ๖๔  สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนตามควร 
แก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้    
แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์  ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย  หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน   
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย  และมีเหตุอันควรงดโทษ   
จะงดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้   ทั้งนี้  การจะลงโทษสถานใดและ 
อัตราโทษเพียงใด  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้รายงานผลการด าเนินการ
ให้เลขาธิการพิจารณา 

หมวด  ๒ 
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น 

 
 

ข้อ ๗ เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานตามข้อ  ๖  เห็นว่า  การยุติเรื่องการงดโทษ  หรือการลงโทษ
เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ก็ให้มีอ านาจสั่งลงโทษ  เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น  
ลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ  
หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี  ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่งเดิม 
ให้เป็นการถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย  และในกรณีที่เห็นว่าควรด าเนินการอย่างใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรม  ก็ให้มีอ านาจด าเนินการ  หรือสั่งด าเนินการได้ตามควรแก่กรณีก็ได้ 

กรณีความปรากฏต่อเลขาธิการว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ใดกระท า  
ผิดวินัย  ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว   

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



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

ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ในการนี้  เลขาธิการอาจสืบสวนเองหรือให้พนักงานหรือผู้บังคับบัญชา 
ของพนักงานที่ถูกกล่าวหา  ด าเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ในกรณีที่ เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัย   หรือเป็นกรณีที่มี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัย 
ให้ด าเนินการตามข้อ  ๘  ต่อไป 

ข้อ ๘ ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท า 
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ด าเนินการต่อไปตามหมวด  ๓  ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ด าเนินการต่อไปตามหมวด  ๔  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่า 
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัย  ให้ยุติเรื่อง 

ขอ้ ๙ กรณีที่ถือว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยและเลขาธิการ 
สั่งให้ยุติเรื่องได้อาจเป็นกรณี  ดังต่อไปนี้   

(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ทราบว่าพนักงาน 
ผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะท าให้เข้าใจ 
ได้ว่ามีการกระท าผิดวินัย  หรือไม่เพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

(๓) พฤติการณ์แห่งการกระท านั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย 

หมวด  ๓ 
การด าเนนิการในกรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 
 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ปรากฏว่ากรณี 
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้เลขาธิการหรือผู้บังคับบัญชา 
ที่เลขาธิการมอบหมายด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้   โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  แต่ถ้าได้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ต้องด าเนินการตามข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖  จนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๑ การด าเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ต้องด าเนินการตามหมวดนี้ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา  
ว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว   
ให้เลขาธิการขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น  โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย 

ข้อ ๑๒ ในการด าเนินการตามข้อ  ๑๑  ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ข้อ ๑๓ เมื่อได้มีการด าเนนิการตามขอ้  ๑๒  แล้ว  ให้พิจารณาสั่งหรือด าเนินการ  ดังตอ่ไปนี้   
(๑) ในกรณีที่ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา   ให้สั่งยุติเรื่อง 

ตามข้อ  ๗๗  วรรคสาม  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
โดยท าเป็นค าสั่งตามข้อ  ๖๓ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์   
ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดตามข้อ  ๗๘  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  และที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๖๔  โดยท าเป็นค าสั่ง
ตามข้อ  ๖๖ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยเล็กน้อย  และมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษ
ให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ   ๗๘  วรรคสาม  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลก็ได้  โดยท าเป็นค าสั่งงดโทษตามข้อ  ๖๘ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ด าเนินการตามหมวด  ๔  
ต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ด าเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  และการคัดคา้นกรรมการสอบสวน  ให้น าข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  
ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๑๔  ต้องด าเนินการสอบสวน  รวบรวมข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
รับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน  และท ารายงาน 
การสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้   ต้องให้แล้วเสร็จ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือขอขยายเวลาตามความจ าเป็น  ในการนี้  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ 
ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย  หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการด าเนินการ 
แล้วพิจารณาสั่งหรือด าเนินการตามข้อ  ๑๓  ต่อไปก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นค าชี้แจงแก้ ข้อกล่าวหา
ภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด าเนินการเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม   

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๖ เมื่อผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและส านวน 
การสอบสวนตามข้อ  ๑๕  แล้ว  ให้พิจารณาสั่งหรอืด าเนินการตามขอ้  ๑๓  หรือสั่งหรอืด าเนินการ  ดังตอ่ไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม  ให้ก าหนดประเด็น
หรือข้อส าคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าการด าเนินการใดไม่ถูกต้อง  ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

หมวด  ๔ 
การด าเนนิการในกรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรง 

 
 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ปรากฏว่ากรณี 
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการด าเนินการตามข้อ  ๑๓  (๔)  ให้เลขาธิการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพ่ือด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้   ส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
ในส านวนการสอบสวนตามข้อ  ๑๔  จะน ามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้แต่งตั้งจากพนักงาน  ประกอบด้วยประธาน
กรรมการคนหนึ่ง  และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน  โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ   
ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากข้าราชการฝ่ายพลเรือน  
ซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองก็ได้   

ในขณะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าตามข้อ  ๓๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล 

กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร   หรือผู้ได้รับปริญญา 
ทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย   หรือผู้มีประสบการณ์ 
ด้านการด าเนินการทางวินัย 

เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างประจ าก็ได้  
และให้น าข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๓๒  มาใช้บังคับกับผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการสอบสวนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  โดยให้น าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๙ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ ถูกกล่าวหา   
เรื่องที่กล่าวหา  ชื่อของประธานกรรมการ  และกรรมการ  ทั้งนี้  ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  ในกรณี 
ที่มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน  ให้ด าเนินการโดยท าเป็นค าสั่ง 
ตามแบบที่ส านักงานก าหนด  และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป   

การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง   ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวน 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว   ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งโดยเร็ว   และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน  ในการนี้  ให้แจ้งต าแหน่งของประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  
(ถ้ามี)  รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน  และให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ไว้หนึ่งฉบับด้วย  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง   ถ้าได้ท าบันทึกลงวันที่ 
และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง  พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้น 
เป็นวันรับทราบ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงก่อน  แต่ถ้าไม่อาจแจ้งให้ทราบ
โดยตรงได้หรือมีเหตุจ าเป็นอื่น  ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  
ณ  ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้   ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง 
เมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง  ส าหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่ง   
ส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

(๒) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
กับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการโดยเร็ว  แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปี 
ที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน  และส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธานกรรมการ
เพื่อเก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

ข้อ ๒๒ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้  กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้   
(๑) เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ  ๕ 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ  ๕ 
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ  ๕  คือ  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ   

หรือเป็นพี่น้องหรอืลูกพี่ลูกนอ้งนบัได้เพียงสามชั้น  หรือเป็นญาตเิกีย่วพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชัน้ 
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๗) เป็นผู้ที่มีเหตอุื่นซึง่มสีภาพรา้ยแรงอันอาจท าใหก้ารสอบสวนไมเ่ป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
ข้อ ๒๓ การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือนับแต่
วันที่ทราบว่ามีกรณีตามข้อ  ๒๒  โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุ 
แห่งการคัดค้านตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒๒   

ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  การคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งส าเนาหนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในส านวน
การสอบสวน  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ  และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือ 
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ 
ที่ได้รับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  ในการนี้  ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอนสวนตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งนั้น  แต่ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งไม่รับค าคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

ข้อ ๒๔ เมื่อได้ด าเนินการตามขอ้  ๒๓  แล้ว  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าคัดค้านรับฟังได้  ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหนา้ที่ในการเปน็กรรมการ
สอบสวน  ในกรณีที่ เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้    
แต่ถ้ากรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจ านวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวน  
แทนผู้ถูกคัดค้าน  และให้น าข้อ  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้   ให้สั่งยกค าคัดค้าน  และมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้คัดค้านผู้ถูกคัดค้าน  และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว  ค าสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน  
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน  ถ้าไม่ได้สั่งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้น 
พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  และให้ด าเนินการตาม  (๑)  ต่อไป 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่า  ตนมีกรณีตามข้อ  ๒๒  ให้ผู้นั้นแจ้งให้ 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ  และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการ 
ตามข้อ  ๒๔  โดยอนุโลมต่อไป 

ข้อ ๒๖ ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ  ๒๑  (๒)  และ  (๓)  ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายใน
ก าหนด  ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ   
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ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง   ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนด
ประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรม 
ตลอดกระบวนการสอบสวน  ในการนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติ 
ของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาและจัดท าบันทึก
ประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย   

ข้อ ๒๗ เมื่อได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ   ๒๖   
แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา 
(๔) พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๕) ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ 

แก่การสอบสวนโดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น 
ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุใดที่จะ 

เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน  ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น 
ไว้ให้ครบถ้วน  ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว  ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย   

ข้อ ๒๙ การสอบปากค า  ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดจึงจะท าการสอบปากค าได้  แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
มีมากกว่าสามคน  จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนท าการสอบปากค าก็ได้และในการสอบปากค า 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหนึ่งคน   

ข้อ ๓๐ การสอบปากค าตามข้อ  ๒๙  ต้องมีการบันทึกถ้อยค าของผู้ให้ถ้อยค าตามแบบ 
ที่ส านักงานก าหนด  แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟัง  หรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค า    
ผู้บันทึกถ้อยค า  และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค านั้น 
ไว้เป็นหลักฐาน  ในกรณีที่บันทึกถ้อยค าใดมีหลายหน้า  ให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วม 
ในการสอบปากค าหนึ่งคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ในบันทึกถ้อยค าทุกหน้า   

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ในการบันทึกถ้อยค า  ห้ามมิให้ขูด  ลบ  หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึก
ถ้อยค าแล้ว  ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความที่บันทึกไว้   ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพ่ิมเติม
ข้อความใหม่ด้วยวิธีตกเติม  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค า 
หนึ่งคนลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึก 
ถ้อยค าด้วย 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ด าเนินการตามมาตรา  ๙  แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ ๓๑ ในการสอบปากค า  ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากค า  เว้นแต่เป็นบุคคล 
ซึ่งกรรมการสอบสวนที่ท าการสอบปากค าอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน   
หรือเป็นทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจ านวนที่กรรมการสอบสวนที่ท าการสอบปากค า
เห็นสมควรให้เข้ามาในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อ ๓๒ ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ  ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา   
ขู่เข็ญ  หลอกลวง  บังคับ  หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด  เพ่ือจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหา 
หรือพยานให้ถ้อยค าอย่างใด 

ข้อ ๓๓ การน า เอกสารหรือวัตถุมาใช้ เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน   
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร  จากผู้ใด  และเมื่อใด   

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับ 
มาได้จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือถูกท าลายหรือโดยเหตุประการอื่น
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดแล้ว  แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยค า    
หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าได้ภายในเวลาอันควร   
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้   แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มี 
การสอบสวนและในรายงานการสอบสวนด้วย 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า   การสอบสวนพยานบุคคลใดหรือ 
การรวบรวมพยานเอกสารหรือวัตถุใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็นหรือพยานหลักฐานนั้น  
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มิใช่สาระส าคัญจะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้   แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึก
ประจ าวันที่มีการสอบสวน  และในรายงานการสอบสวนด้วย 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่จะต้องสอบปากค าพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่
ประธานกรรมการจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอให้มอบหมายให้หัวหน้า  
ส่วนงานในท้องที่นั้นสอบปากค าพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้   โดยก าหนดประเด็นหรือ 
ข้อส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้  กรณีเช่นนี้  ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรจะมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนงานนั้นด าเนินการตามที่คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้   

ในการสอบปากค าพยานและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าส่วนงานที่ได้รับ 
มอบหมายเลือกพนักงานที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะท าการสอบสวน   และ 
ให้คณะท าการสอบสวนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้   

ข้อ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมขอ้เท็จจรงิ  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๒๗  (๑)  แล้ว  ให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาท าความเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่   ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน  ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อ 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจากข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  
รวมทั้งพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน  
ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า  ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดี
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุด
นั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดตามข้อกล่าวหา   คณะกรรมการสอบสวน 
จะน าเอาค าพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวม
พยานหลักฐานอื่นก็ได้  แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น
เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

ข้อ ๓๙ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้ท าเป็นบันทกึ
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด  เมื่อใด  อย่างไร  เป็นความผิดวินัย 
ในกรณีใดและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้  รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ  สิทธิที่จะ
แสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพ่ือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้   แล้วแจ้งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ   
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บันทึกตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าตามแบบที่ส านักงานก าหนด  โดยให้ท าเป็นสองฉบับ  มีข้อความตรงกัน   
ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย 

ข้อ ๔๐ เมื่อได้จัดท าบันทึกตามข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียก 
ผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด  เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ   

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว   ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้ง 
ข้อกล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
และให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น  แล้วมอบบันทึกนั้น
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  และให้มอบ
บันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน  แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว  ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู ่
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

ข้อ ๔๑ เมื่อได้แจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตามข้อ  ๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 
มาพบคณะกรรมการสอบสวน  หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปให้ผู้ถูกกลา่วหา  
ณ  ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้   

ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ตั้งแต่วันที่ครบก าหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่ก าหนดในข้อ  ๔๐  ให้ส่งบันทึกตามข้อ  ๓๙  
จ านวนหนึ่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ท่ีอยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ครบก าหนดสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกดังกล่าวทางไปรษณีย์   

คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือก าหนดวัน  เวลา  สถานที่และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่อย่างไร  เพราะเหตุใด  ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามวัน   เวลา  สถานที ่
และวิธีการที่ก าหนดตามข้อ  ๔๑  หรือข้อ  ๔๒  โดยได้อ้างเหตุผลหรือความจ าเป็น  หรือในกรณี 
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ที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นจะก าหนดวัน   เวลา  สถานที่  หรือวิธีการเสียใหม่ 
เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมก็ได้ 

ข้อ ๔๔ ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระท าผิด 
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใด   

คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งไปในคราวเดียวกันกับที่ได้ด าเนินการ  
ตามข้อ  ๔๐  ก็ได้ 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ ผู้ ถู กกล่ า วหารั บสารภาพว่ า ได้ ก ระท าผิ ดตามข้ อกล่ า วหา ใด   
ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้นไว้เป็นหนังสือ   ในกรณีเช่นนี้   
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนในข้อกล่าวหานั้นก็ได้แล้วด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นค าชี้ แจง 
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ  ๔๑  และข้อ  ๔๒  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด าเนินการเป็นอย่างอื่น 
เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว   ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานที่เพ่ิมเติมนั้นมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้นมีผลท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่อง 
ที่สอบสวนนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือต้องเพ่ิมข้อกล่าวหา  ให้ก าหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือก าหนดข้อกล่าวหา
เพ่ิมเติมแล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ ถูกกล่าวหาทราบ   
ทั้งนี้  ให้น าความในขอ้  ๓๙  ข้อ  ๔๐  ข้อ  ๔๑  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๔๓  และข้อ  ๔๖  มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

ข้อ ๔๘ ในการสอบสวนถ้าคณะกรรมการสอบสวนเหน็วา่  มีพยานหลักฐานที่ควรกล่าวหาวา่ 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนโดยเร็ว   

เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาด าเนินการ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย   ให้ยุติไม่ต้อง
ด าเนินการทางวินัยส าหรับเรื่องอื่นนั้น 

(๒) ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย  ให้ด าเนินการทางวินัย
ในเรื่องอื่นนั้นด้วยตามระเบียบนี้   ในกรณีที่การกระท าผิดวินัยในเรื่องอื่นนั้นเป็นการกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
คณะใหม่ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอื่นนั้นก็ได้ 
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ข้อ ๔๙ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานผู้อื่น  ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาด าเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป   

ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นหรือบุคคลอื่น   ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
พนักงานผู้อื่นร่วมกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามข้อ  ๔๙  วรรคหนึ่ง  ให้สั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือท าการสอบสวนผู้นั้น  โดยจะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม 
หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้   

พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม  คณะกรรมการสอบสวนจะใช้
ประกอบการพิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและ  
ให้โอกาสผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามระเบียบนี้แล้ว 

ข้อ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  และได้รวบรวม
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาได้แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาท าความเหน็
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน   

ในการพิจารณาท าความเห็นตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย  และพิจารณามีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่   ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย  ต้องพิจารณา 
ให้ได้ความด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคล  ข้อใดควรได้รับโทษสถานใด  และมีเหตุอันควรลดหย่อนหรือไม่  เพียงใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษ
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่   
บกพร่องในหน้าที่  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   หรือมีมลทินหรือมัวหมอง  ในกรณ ี
ที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่งานตามข้อ  ๙๒  (๖)  หรือ  (๗)   
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  แล้วแต่กรณี  ก็ให้ท าความเห็น 
เสนอไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 

การประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นตามข้อนี้  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่า
สามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการตามข้อ  ๕๑  แล้ว  ให้จัดท ารายงาน 
การสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบที่ส านักงานก าหนด  โดยให้เสนอไป
พร้อมส านวนการสอบสวน 

รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ข้อกล่าวหา  พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างข้อกล่าวหา  ประเด็นที่
ต้องพิจารณา  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๕๑  วรรคสอง  และวรรคสาม  และลายมอื
ชื่อกรรมการสอบสวนทุกคน  รวมทั้งให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อก ากับไว้ในรายงานการสอบสวน
หน้าอื่นด้วยทุกหน้า  ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้ประธาน
กรรมการสอบสวนบันทึกเหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย  และในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง  
ให้แสดงชื่อและสรุปความเห็นแย้งของผู้นั้นไว้ในรายงานการสอบสวนดว้ย  ในการนี้  ผู้มีความเห็นแย้งนัน้
จะท าบันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้ 

ข้อ ๕๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนและจัดท ารายงานการสอบสวน 
พร้อมทั้งส านวนการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ  ๒๖   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือขอขยายเวลาสอบสวนตามความจ าเป็น  และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 
ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน  ในกรณีที่ได้มีการขยายเวลาจนท าให้การสอบสวนด าเนินการ 
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ   ๒๖   
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานอนุ  ก.กกต.  ทราบเพ่ือติดตามเร่งรัดให้ด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

ข้อ ๕๔ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและส านวน 
การสอบสวนแล้ว  ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน  ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามข้อ  ๕๕  แต่ถ้าเห็นว่าการสอบสวน
ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ก็ให้สั่งหรือด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน   
ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพ่ิมเติม  ให้ก าหนดประเด็น
หรือข้อส าคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมโดยไม่ต้องท าความเห็น 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าการด าเนินการใดไม่ถูกต้อง  ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕๕ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วน 
แล้วให้พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งหรือด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย  หรือกระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรงหรือไม่ได้กระท าผิดวินัย  ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ด าเนินการตาม  (๒) 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่    
และไม่ว่าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม  
ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้อนุ  ก.กกต.  เพื่อพิจารณาต่อไป 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่ผลการสอบสวนยังไม่ไดค้วามแนช่ัดพอที่จะลงโทษ
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่   
บกพร่องในหน้าที่  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี 
ที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่งาน  ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาด าเนินการตามข้อ   ๙๒  (๖)   
หรือ  (๗)  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลต่อไป   แต่ถ้าเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย  หรือกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป  และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ด าเนินการตาม  (๒) 

ข้อ ๕๖ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ  ๕๕  แล้ว  อนุ  ก.กกต.  อาจพิจารณามีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงกรณีใด  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ข้อใด   
และให้ลงโทษสถานใด  เพราะเหตุใด  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญด้วยว่ามีการกระท า
อย่างใด 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงกรณีใด  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ข้อใด  
และให้ลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด  เพราะเหตุใด  หรือถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยเล็กน้อย 
และมีเหตุอันควรงดโทษ  จะมีมติงดโทษ  โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้    
ทั้งนี้  จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญด้วยว่ามีการกระท าอย่างใด 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๓) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ถ้ามีข้อเท็จจริงอันเป็นกรณีที่สมควรให้ออกจากงานตามข้อ  ๙๒  (๖)  หรือ  (๗)  ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ให้มีมติให้ผู้นั้นออกจากงาน  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส าคัญด้วยว่ามีการกระท าอย่างใด   มีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานเพราะเหตุใด   
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ข้อใด  และถ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่งานอย่างใด 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าการกระท าของผูถู้กกล่าวหาไม่เปน็ความผิดวนิัย  ให้มีมติให้สั่งยุติเรื่องหรอื
ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจลงโทษได้  ให้มีมติให้งดโทษ 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหรือการด าเนินการใดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้มีมติให้สอบสวนเพ่ิมเติม  แก้ไข  หรือด าเนินการให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ   ๑๘   
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป  และให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการสอบสวนใหม่
ให้ถูกต้อง 

ข้อ ๕๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าการด าเนินการใดไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้   ให้ เฉพาะ 
การด าเนินการนั้นเสียไป  และถ้าการด าเนินการนั้นเป็นสาระส าคัญที่ต้องด าเนินการหรือหากไม่ด าเนินการ   
จะท าให้เสียความเป็นธรรมให้แก้ไขหรือด าเนินการนั้นเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดตายในระหว่างการสอบสวนให้การด าเนินการทางวินัย 
แก่ผู้นั้นเป็นอันยุติ  แต่ให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจรงิและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปเทา่ที่สามารถจะกระท าได้  แล้วท าความเหน็เสนอ
ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินบ าเหน็จพนักงาน
และลูกจ้างหรือข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ภายใต้กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖๐ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน 
โดยอนุโลม  เว้นแต่องค์ประชุมกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๓๗  และข้อ  ๕๑   

หมวด  ๕ 
กรณีความผดิที่ปรากฏชดัแจ้ง 

 
 

ข้อ ๖๑ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และได้รับสารภาพเป็นหนังสือ 
ต่อผู้บังคับบัญชา  หรือได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้    
ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งเลขาธิการจะพิจารณาด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน  
หรืองดการสอบสวนก็ได้ 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๖๒ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้   ถือเป็นกรณีความผิด 
ที่ปรากฏชัดแจ้ง  เลขาธิการจะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 

(๑) ละทิ้งหน้าที่การงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน   โดยไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่อีกเลย  และเลขาธิการได้ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล 
อันสมควร  หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือส านักงาน 

(๒) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือได้ให้
ถ้อยค ารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อ 
ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๖ 
การสั่งยตุิเรือ่ง  ลงโทษ  หรอืงดโทษ 

 
 

ข้อ ๖๓ การสั่งยุติเรื่องตามข้อ  ๗๗  วรรคสาม  ข้อ  ๗๙  วรรคสาม  หรือข้อ  ๘๐  วรรคสอง  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   ให้ท าเป็นค าสั่ง  ระบุชื่อและ
ต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเรื่องที่ถูกกล่าวหาและผลการพิจารณา  และให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่ง 
ของผู้สั่ง  และวันเดือนปีที่ออกค าสั่งไว้ด้วย 

ข้อ ๖๔ โทษส าหรับกรณีที่พนักงานกระท าผิดวินยัอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อ  ๗๘  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ที่เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษได้  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราไม่เกินร้อยละห้า   ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มี 

ค าสั่งลงโทษเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 
(๓) ลดขั้นเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น  ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ   
การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน  ถ้าจ านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง 

สิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 
เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

สั่งลงโทษ  ภาคทัณฑ์  หรือตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนได้ตามที่เห็นสมควร   
ข้อ ๖๕ โทษส าหรับกรณีที่พนักงานกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ  ๘๐  ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษได้  มีดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๑) ปลดออก 
(๒) ไล่ออก 
ข้อ ๖๖ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  ปลดออก  หรือไล่ออก   

ให้ท าเป็นค าสั่ง  ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกลงโทษแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญว่าผู้ถูกลงโทษ
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ข้อใด  พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาในการอุทธรณ์ 
ตามข้อ  ๘๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลไว้ในค าสั่งนั้นด้วย   
และให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้สั่ง  และวันเดือนปีที่ออกค าสั่งไว้ด้วย 

ข้อ ๖๗ การสั่งลงโทษ  ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน  ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีค าสั่ง 
(๓) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ให้สั่งให้มีผลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
ข้อ ๖๘ การสั่งงดโทษตามข้อ  ๗๘  วรรคสาม  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ให้เลขาธิการท าเป็นค าสั่ง  และให้ระบุไว้ในค าสั่งด้วยว่าให้ท าทัณฑ์บน 
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน   

ข้อ ๖๙ การสั่งงดโทษตามข้อ  ๘๑  วรรคสี่  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล  ส าหรับกรณีที่พนักงานซึ่งออกจากงานไปแล้ว  แต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามข้อ  ๘๑  วรรคหนึ่ง  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล  และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   
ให้เลขาธิการสั่งงดโทษ 

ข้อ ๗๐ เมื่อได้มีค าสั่งยุติ เรื่อง   ลงโทษ  หรืองดโทษแล้ว  ให้ด าเนินการแจ้งค าสั่ง 
ให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว  และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่ 
รับทราบไว้เป็นหลักฐานและให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย   
ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง   เมื่อได้ท าบันทึกลงวันที่และสถานที่ 
ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจ าเป็นอื่น   ให้ส่งส าเนาค าสั่ง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือ 
ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ   ในกรณีเช่นนี้   ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือ 
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเมื่อครบสิบห้าวัน
นับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



หมวด  ๗ 
การมคี าสั่งใหม่กรณมีีการเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรอืยกโทษ 

 
 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่มีการเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ให้เลขาธิการมีค าสั่งใหม่  
โดยให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิมแล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น   

ค าสั่งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยให้มีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) อ้างถึงค าสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ 
(๒) อ้างถึงมติของอนุ   ก.กกต.  หรือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   หรือค าวินิจฉัย 

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้เพ่ิมโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  แล้วแต่กรณี  โดยแสดง 
สาระส าคัญโดยสรุปไว้ด้วย 

(๓) สั่งให้ยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิมตาม  (๑)  และมีค าสั่งใหม่ให้เป็นไปตาม  (๒) 
(๔) ระบุวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว 
ข้อ ๗๒ ในกรณีที่ค าสั่งเดิมเป็นค าสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก  ถ้ามีการลดโทษเป็น 

ปลดออกหรือเพ่ิมโทษเป็นไล่ออก  จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 

ข้อ ๗๓ ในกรณีที่ค าสั่งเดิมเป็นค าสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก  ถ้ามีการลดโทษเพ่ือจะสั่ง
ลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  งดโทษ  หรือยกโทษ  ในค าสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติงานและสั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  งดโทษ  หรือยกโทษ  แล้วแต่กรณี   

การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงาน  ให้สั่งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งตามเดิม  หรือต าแหน่งอื่นในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด    
ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ในกรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานได้  เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีค าสั่งใหม่นั้น  ผู้นั้น 
พ้นจากงานตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จพนักงาน  ตาย  หรือออกจากงานเนื่องจากเหตุอื่น  ให้สั่งงดโทษ  
หรือสั่งยุติเรื่อง  แล้วแต่กรณี  แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงานไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

ในค าสั่งใหม่ให้ระบุด้วยว่าเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้น 
ตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๗๔ ในกรณีที่ค าสั่งลงโทษเดิมเป็นค าสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ถ้าม ี
การเพ่ิมโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ในค าสั่งใหม่ให้ระบุการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณียกโทษ  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน  และให้ผู้นั้นกลับคืน 
สู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดอืนผู้นัน้ไปเท่าใด  ให้คืนเงนิ
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 
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(๒) ถ้าเป็นกรณีงดโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด   
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๓) ถ้าเป็นกรณีที่มีผลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นั้นอยู่   ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมโทษหรือลดโทษ 
ก็ตาม  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขัน้เงินเดือน  ให้คิดค านวณจ านวน
เงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม   และให้คืนเงิน 
ที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ข) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเป็นปลดออกหรือไล่ออก
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ค) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์  ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น  ในกรณีที่ได้ 
มีการตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

 (ง) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน  ให้คิดค านวณจ านวนเงินที่จะตัด 
ตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม  และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (จ) ถ้าเป็นการเพ่ิมหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน   
ให้คิดค านวณจ านวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม   
ในกรณีที่จ านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามค าสั่งลงโทษใหม่   ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลด 
ตามค าสั่งลงโทษเดิมให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น 

หมวด  ๘ 
การสั่งพักงานและให้ออกจากงานไวก้่อน 

 
 

ข้อ ๗๕ เมื่อพนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  เลขาธิการจะสั่งให้ผู้นั้นพักงานเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา  
หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ต่อไป
อาจเกิดการเสียหายแก่งาน 

(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัต ิ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ   
โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้  และเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ 
อาจเกิดการเสียหายแก่งาน 

(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา 
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
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(๔) ผู้นั้นอยู่ ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจ าคุก 
โดยค าพิพากษาและได้ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจ าคุก  เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๕) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิด  
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า 
เป็นผู้กระท าความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  และเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น  ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าความผิดอาญาของผู้นั้น 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๗๖ การสั่งพักงานให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักงาน
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามข้อ  ๘๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนการสอบสวน  
หรือพิจารณาเสร็จสิ้น  เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักงานไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน 
หรือพิจารณา  และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้น
หนึ่งปีนับแต่วันพักงานแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักงานไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว   ให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งพักงานสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

ข้อ ๗๗ ในกรณีที่พนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก  
ตั้งกรรมการสอบสวนหลายส านวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดในคดีอาญาหลายคดี  
ถ้าจะสั่งพักงาน  ในส านวนหรือคดีใดที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๕  ให้สั่งพักงานในส านวนหรือคดีอื่น 
ทุกส านวน  หรือทุกคดีที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๕  ด้วย 

ในกรณีที่ได้สั่งพักงานในส านวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว   ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักนั้น 
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในส านวนอื่น   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญาหรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอื่นเพ่ิมขึ้น  ก็ให้สั่งพักงานในส านวนหรือคดีอื่นที่เพ่ิมขึ้นและ 
เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๕  นั้นด้วย 

ข้อ ๗๘ การสั่งพักงาน  ให้สั่งพักตั้งแต่วันออกค าสั่ง  เว้นแต่ 
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักงานอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือ 

ต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา  การสั่งพักงานในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขังหรือ 
ต้องจ าคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักงานไว้แล้ว  ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง
ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักงานตามค าสั่งเดิม  หรือตามวันที่ควรต้องพักงานในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
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ข้อ ๗๙ ค าสั่งพักงานต้องระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพักงาน  ตลอดจนกรณีและเหตุที่
สั่งพักงาน  และวันที่ค าสั่งมีผลใช้บังคับ   

เมื่อได้มีค าสั่งให้ผู้ใดพักงานให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบ  และให้น าข้อ  ๗๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๐ ในกรณีที่พนักงานผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักงานตามข้อ   ๗๕  และเลขาธิการ

พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือการด าเนินคดีนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  เลขาธิการ 
จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานไว้ก่อนก็ได้ 

ในกรณีที่ได้สั่งพักงานไว้แล้ว  จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักงานนั้นออกจากงาน
ไว้ก่อนแทนการสั่งพักงานก็ได้ 

ข้อ ๘๑ การสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันออกค าสั่ง  แต่ถ้าเป็นกรณี 
ที่ได้สั่งให้พักงานไว้ก่อนแล้ว  ให้สั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตั้งแต่วันสั่งพักงานเป็นต้นไป  หรือในกรณ ี
ที่มีเหตุตามข้อ  ๗๘  ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗๘  นั้น   

ให้น าข้อ  ๗๖  ข้อ  ๗๗  และข้อ  ๗๙  มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๒ เมื่อได้สั่งให้พนักงานผู้ใดพักงานในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๘๐  ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

ตามข้อ  ๘๗  แล้วด าเนินการตามข้อ   ๗๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคล  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้สั่งงดโทษตามข้อ  ๘๑  วรรคสี่   
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
ปฏิบัติหน้าที่  และแสดงกรณีกระท าผิดวินัยนั้นไว้ในค าสั่งด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากงานตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จพนักงานแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากงาน 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากงานด้วยเหตุอื่นไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย  ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๘๗   

และสั่งยุติเรื่อง  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
ปฏิบัติหน้าที่และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากงานตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จพนักงานแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากงาน 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากงานด้วยเหตุอื่นไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระท าผิดวินัยแต่มีกรณีอื่นที่ผู้นั้น  
ถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะด าเนินการตามข้อ  ๗๘  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา 
หรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น  โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่   แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่อง   
ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

ข้อ ๘๓ เมื่อได้สั่งให้พนักงานผู้ใดออกจากงานในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว  ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๘๐  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากงาน
ด้วยเหตุอื่น  ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๘๗  แล้วด าเนินการตามข้อ  ๗๘  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้    
ให้สั่งงดโทษตามข้อ  ๘๑  วรรคสี่  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  และแสดงกรณีกระท าผิดวินัยนั้นไว้ในค าสั่งด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากงานตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จพนักงานแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากงาน 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากงานด้วยเหตุอื่นไปแล้ว  โดยมิใชเ่พราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย  ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๘๗   

และสั่งยุติเรื่อง  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
ปฏิบัติหน้าที่และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากงานตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จพนักงานแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากงาน 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากงานด้วยเหตุอื่นไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระท าผิดวินัยแต่มีกรณีอื่นที่ผู้นั้น  

ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะด าเนินการตามข้อ  ๗๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น   
โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่  แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่อง  ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้น 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

้หนา   ๖๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๕) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่งพักงานในกรณีอื่นด้วย
ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานโดยให้แสดงไว้ในค าสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานในกรณีอื่น  ส่วนการด าเนินการตามข้อ  ๗๘  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือ 
ผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น   

(๖) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย   แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่งพักงานในกรณีอื่นด้วย 
ให้สั่งยุติเรื่องและสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานโดยให้แสดงไว้ในค าสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้า 
ปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานในกรณีอื่นนั้น 

ข้อ ๘๔ เมื่อได้สั่งให้พนักงานผู้ใดพักงานในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ให้ด าเนินการตามข้อ  ๘๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล   ให้ด าเนินการ 
ตามข้อ  ๘๐  หรือข้อ  ๙๒  (๘)  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แต่ศาลรอการก าหนดโทษ
หรือให้รอการลงโทษ  หรือได้รับโทษอย่างอื่นนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเขา้ปฏิบัตหินา้ที่
ตามข้อ  ๘๗  และด าเนินการทางวินัยตามระเบียบนี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ ในค าพิพากษาถึงที่สุดมิ ได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระท าผิดอาญา   หรือมิ ได ้
มีการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา  ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๘๗   
และถ้าการกระท าดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักงานตาม  (๓)  หรือ  (๔)  ได้พ้นจากงานตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จ
พนักงานหรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุอื่น  หรือได้ออกจากงานด้วยเหตุอื่นไปแล้ว  
หรือมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งพักงานหรือให้ออกจากงานไว้ก่อน  ไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่    
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ไว้ด้วย 

ข้อ ๘๕ เมื่อได้สั่งให้พนักงานผู้ใดออกจากงานไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่า 
กระท าความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ให้ด าเนินการตามข้อ  ๘๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงาน 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิด  
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล   ให้ด าเนินการ 
ตามข้อ  ๘๐  หรือข้อ  ๙๒  (๘)  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงาน 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แต่ศาลรอการก าหนดโทษ 
หรือให้รอการลงโทษ  หรือได้รับโทษอย่างอื่นนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า 
ปฏิบัติงานตามข้อ  ๘๗  และด าเนินการทางวินัยตามระเบียบนี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ ในค าพิพากษาถึงที่สุดมิ ได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระท าผิดอาญา   หรือมิ ได ้
มีการฟ้องคดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา  ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ  ๘๗   
และถ้าการกระท าดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ก็ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตาม  (๓)  หรือ  (๔)  มีกรณีอื่นที่ถูกสั่งพักงานด้วย   
ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานโดยให้แสดงไว้ในค าสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติงานได้   
เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงานในกรณีอื่น  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากงานตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จ
พนักงาน  หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุอื่น  หรือได้ออกจากงานด้วยเหตุอื่นไปแล้ว  
หรือมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  ไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานแต่ให้แสดงเหตุ 
ที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานไว้ด้วย 

ข้อ ๘๖ ในกรณีที่พนักงานผู้ใดมีกรณีที่ถูกด าเนินการทางวินัย   หรือถูกฟ้องคดีอาญา   
หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๕  และมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งพักงาน 
หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  เมื่อปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่อง 
ที่มิได้มีค าสั่งพักงานหรือให้ออกจากงานไว้ก่อน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือผู้นั้นกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก
หรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษจ าคุกส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๘๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง   ให้รอการด าเนินการตามข้อ  ๗๘   
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคลไว้ก่อน   จนกว่าจะปรากฏผล 
การสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในกรณีอื่นนั้น  จึงด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
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(๓) ในกรณีที่สมควรให้ผู้นั้นออกจากงานตามข้อ  ๙๒  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  ให้ด าเนินการให้ผู้นั้นออกจากงานได้ 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัยในเรื่องนั้น  ให้สั่งยุติเรื่อง  
ข้อ ๘๗ ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักงานผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่   หรือต้องสั่งให้ 

ผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติงาน  ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน    
หรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๘๘ การพักงาน  การให้ออกจากงานไว้ก่อน  การให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือการให้กลับ
เข้าปฏิบัติงาน  ให้ท าเป็นค าสั่งตามแบบที่ส านักงานก าหนด 

หมวด  ๙ 
การเป็นพยาน  การกนัเปน็พยาน  และการลดโทษ 

 
 

ข้อ ๘๙ ในหมวดนี้ 
“วินัย”  หมายความว่า  วินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ  ๗๑  (๑)  ของระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล   
“พยาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ให้ข้อมูลหรือ 

ให้ถ้อยค าตามข้อ  ๘๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ข้อ ๙๐ พนักงานผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของส านักงาน  อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่ง
ต่อส านักงานให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามหมวดนี้ 

ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อส านักงานต่อเมื่อ  
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ด าเนินการทางวินัยได้  หรือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระท า
ความผิดได้  และมีผลท าให้สามารถประหยัดงบประมาณของส านักงานเป็นอย่างมากหรือมีผลท าให้
สามารถรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารงานที่ดีโดยรวมได้ 

ในกรณีที่พนักงานผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม  
ในการกระท าผิดวินัยนั้นด้วย  ไม่ให้ได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อนี้ 

ข้อ ๙๑ พนักงานผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระท าผิดวินัยกับพนักงานอื่น  
ถ้าได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยที่ได้กระท ามาต่อบุคคล 
หรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางส านักงาน  
และข้อมูลหรือถ้อยค านั้นเป็นปัจจัยส าคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ เป็นต้นเหตุ 
แห่งการกระท าผิด  อาจได้รับการกันเป็นพยาน  การลดโทษ  ตามหมวดนี้ 
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ข้อ ๙๒ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ  ๙๐  หรือข้อ  ๙๑  ที่จะได้รับประโยชน์ 
ตามหมวดนี้  จะต้องเป็นความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระท าผิดวินัยหรือเป็นไปตามที่ตนเองเชื่อว่า 
เป็นความจริง  และไม่มีการกลับถ้อยค านั้นในภายหลัง 

การให้ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่ง  ไม่ถือเป็นการเปิดเผยความลับของทางส านักงาน 
และไม่เป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

ข้อ ๙๓ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นที่ได้รับข้อมูลมีหน้าที่รายงานให้เลขาธิการเพ่ือทราบ 
และพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๙๔ ก่อนมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาว่าพนักงานผู้ ใดกระท าผิดวินัย   ถ้าผู้ ให้ข้อมูล 
หรือให้ถ้อยค าตามข้อ  ๙๑  ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดวินัยในเรื่องนั้น  และเป็นกรณีที่ไม่อาจ
แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพ่ือด าเนินการทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าความผิด
วินัยในเรื่องนั้นได้  นอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น  เลขาธิการอาจกันผู้นั้นเป็นพยานได้ 

ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพยานตามข้อ  ๙๔  ไม่มาให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคล
ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบยีบของส านกังาน  หรือมาแต่ไม่ให้ถอ้ยค า
หรือให้ถ้อยค าแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ  หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จหรือกลับค าให้การ   
ให้การกันผู้นั้นไว้เป็นพยานเป็นอันสิ้นสุดลง 

ข้อ ๙๖ ให้เลขาธิการแจ้งเรื่องการกันพนักงานตามข้อ  ๙๔  ไว้เป็นพยาน  หรือการสิ้นสุด
การกันเป็นพยานตามข้อ  ๙๕  ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบของส านักงานและพนักงานผู้นั้นทราบ 

ข้อ ๙๗ พนักงานผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ  ๙๑  ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าที่
ส าคัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิดได้   และผู้นั้นต้องถูกลงโทษ 
ทางวินัยเพราะเหตุที่ได้ร่วมกระท าผิดวินัยนั้นด้วย  ถ้าเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุ 
แห่งการกระท าความผิดวินัยนั้น  หรือได้ร่วมกระท าความผิดวินัยไปเพราะตกอยู่ในอ านาจบังคับ   
หรือกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  เลขาธิการอาจพิจารณาลดโทษให้ผู้นั้นต่ ากว่าโทษที่ควรได้รับจริงได้    
แต่ทั้งนี้  ต้องไม่ต่ ากว่าการลดโทษที่อาจกระท าได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๙๘ เลขาธิการอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ให้ข้อมูลหรือ
ถ้อยค าตามข้อ  ๙๐  ได้  ดังนี้ 

(๑) ให้ถือว่าการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค านั้นเป็นข้อควรพิจารณาอื่นตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้องน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 

(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพ่ือเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ 
(๓) รางวัล 
(๔) ค าชมเชยเป็นหนังสือ 
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ข้อ ๙๙ ให้ เลขาธิการพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณี พิ เศษตามข้อ   ๙๘   
แก่ผู้ ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าตามข้อ   ๙๐  ตามระดับความมากน้อยของประโยชน์และผลดียิ่ง 
ต่อส านักงานที่ได้รับจากการให้ข้อมูลหรือถ้อยค านั้น 

หมวด  ๑๐ 
การนบัระยะเวลา 

 
 

ข้อ ๑๐๐ การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้   ถ้าก าหนดเวลาเป็นวัน  สัปดาห์  หรือเดือน 
มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจ 
ตามระเบียบนี้จะได้เริ่มการในวันนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจตามระเบียบนี้  ต้องกระท าการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่า 
วันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ   

ในกรณีที่บุคคลอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสองต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ  ให้ถือว่าระยะเวลานัน้สิ้นสุดในวนัท างานที่ถัดจาก
วันหยุดนั้น 

หมวด  ๑๑ 
บทเบด็เตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๐๑ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลา 
ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้บังคับได้   การด าเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรด าเนินการประการใด   
ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  กฎ  ก.พ.  
และระเบียบอื่นที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๐๒ ในกรณีที่ได้มีการสั่งให้สอบสวนพนักงานผู้ใดโดยถกูต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการ
สอบสวนผู้นั้นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
ส่วนการพิจารณาและด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๐๓ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนพนักงานผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  แต่ยังมิได้มีการพิจารณา
และด าเนินการต่อไป  หรือการพิจารณาด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  ให้การสอบสวนนั้นเป็นอันใช้ได้   
ส่วนการพิจารณาและด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐๔ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนและพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   แต่ยังมิได้ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาดงักล่าว  ให้การสอบสวนและพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได ้ ส่วนการด าเนินการตอ่ไป 
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานผู้กระท าผิดวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรงก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  แต่ยังไม่ได้สั่งลงโทษ  ให้สั่งลงโทษตามข้อ  ๖๔  (๒)   
หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐๕ ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคบั  และการสอบสวนหรือการพิจารณานัน้
ยังไม่เสร็จ  ให้การสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนนั้นมีผลต่อไปตามระเบียบนี้   จนกว่าจะมี 
การสั่งการเป็นอย่างอื่นตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  21 กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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