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กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๑๐๓ วรรคห้า และมาตรา ๑๑๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนกรณีรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา และกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ข้อ ๒ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๐๐
วรรคหก และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งพักราชการหรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๓ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจตามข้อ ๒ จะสั่งให้ผู้นั้น
พักราชการได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอํานาจตามข้อ ๒
พิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา
และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว
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(๔) ผู้นั้น ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรงและต่อมามีคําพิพ ากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงภายหลัง
ที่มีคําพิพ ากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้มีอํานาจตามข้อ ๒
พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุด ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทํา
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๔ การสั่งพักราชการตามข้อ ๓ ให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณี
ที่ผู้ถูกสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ร้องทุกข์คําสั่งพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณา
เห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้น และสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณา
เสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา และไม่ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการ
ยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้
ข้อ ๕ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่
ได้รับ หนัง สือแจ้งการพัก ใช้ใ บอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพ และผู้ บังคับ บัญ ชาหน่ ว ยงานการศึก ษานั้ น
พิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือผู้นั้นมีความเหมาะสม แต่ไม่อาจเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นได้
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ไม่อนุมัติ ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓
สั่งให้ผู้นั้นพักราชการ
ข้อ ๖ การสั่งพักราชการตามข้อ ๕ ให้สั่งพักตลอดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกสั่งพักราชการเนื่องจากเหตุ
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร้องทุกข์
คําสั่งพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้นและสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เนื่องจากมีตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานการศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสม
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการอาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้
ข้อ ๗ ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด วินั ย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําผิดอาญา
หลายคดี เว้ น แต่ เป็น ความผิด ที่ได้ กระทําโดยประมาท หรือ ความผิด ลหุโ ทษ หรื อผู้ที่ ถูกฟ้ องนั้ น
พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
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ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูกฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอื่น เพิ่มขึ้น อีกเว้น แต่เป็น ความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิด ลหุโ ทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้น พนักงานอัย การรับเป็น ทนายแก้ต่างให้ ก็ให้สั่งพักราชการ
ในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุพักราชการตามข้อ ๓ และพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อ ๕ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ หรือมีกรณี
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ให้สั่งพักราชการ
ในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๙ การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ห้ามมิให้สั่งย้อนหลังไปก่อน
วันออกคําสั่ง เว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการหรือจะถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ในระหว่างถูกควบคุม
หรือขัง โดยเป็ น ผู้ถูกจั บในคดี อาญา หรือต้ องจําคุ กโดยคํ าพิพ ากษา การสั่งพั กราชการหรือ การสั่ ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนในเรื่องนั้นให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่
เพราะคําสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักหรือสั่งให้ออกตั้งแต่วัน ให้พักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่
ออกคําสั่งเดิม
ข้อ ๑๐ คําสั่ งพั กราชการหรือ สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่ อนต้องระบุชื่อ และตํ าแหน่ง ของ
ผู้ถูกสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
เมื่อได้มีคําสั่งให้ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนแล้ว ให้แจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสําเนาคําสั่งให้ด้วยโดยพลัน
ในกรณีที่ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
แต่ได้มีการแจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมกับมอบสําเนาคําสั่งให้ผู้นั้น รวมทั้งทําบันทึกลงวัน เดือน ปี
เวลาและสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้น
เป็นวันที่ผู้นั้นได้รับทราบคําสั่ง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ได้โดยตรง แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่
ของผู้นั้น ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้นั้นเก็บไว้
หนึ่ง ฉบับ และให้ผู้นั้น ลงลายมื อชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคํา สั่งส่งกลั บคืน มาเพื่อเก็ บไว้เป็ น
หลักฐานหนึ่ง ฉบั บ ในกรณีเช่น นี้เมื่อล่ว งพ้น สิบ ห้าวัน นับแต่วัน ที่ ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนว่าผู้นั้นได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ผู้นั้น
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําสั่งให้พักราชการ
หรือคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นแล้ว
ข้อ ๑๑ เมื่ อ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผู้ ใ ดมี เ หตุ ที่ อ าจถู ก สั่ ง พั ก ราชการ
และผู้มีอํานาจตามข้อ ๒ พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจ
ถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๓ นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการ
ไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๑๒ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๕
เป็นเวลาเกินหนึ่งปี ผู้มีอํานาจตามข้อ ๒ อาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ข้อ ๑๓ ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการไว้แล้ว หากผู้มี
อํานาจตามข้อ ๒ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน
อีกชั้นหนึ่งก็ได้
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ ๑๔ ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป
ข้อ ๑๖ การสั่งให้ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผู้ดํ ารงตําแหน่งซึ่งมีวิท ยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่าออกจากราชการไว้ก่อน ให้ดําเนิน การนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๗ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่ อ นเพื่ อ รอฟั ง ผลการสอบสวนพิ จ ารณา ถ้ าภายหลั ง ปรากฏผลการสอบสวนพิ จารณา
เป็นประการใดแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่
หรือมาตรา ๑๓๔ แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ แล้วแต่กรณี
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
หรือมาตรา ๑๓๔ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจาก
ผู้ถูกสั่งพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการแล้ว หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูร ณ์ซึ่งจะต้องพ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น แล้วแต่กรณี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๒ โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และสําหรับผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย ไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๒ แล้ว สั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการ
ตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้ น มิไ ด้กระทําผิ ด วินัย และไม่ มีกรณี ที่จะต้องถู กสั่ง ให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ
(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้ น มิไ ด้กระทําผิ ด วินัย และไม่ มีกรณี ที่จะต้องถู กสั่ง ให้ออกจาก
ราชการด้ว ยเหตุอื่ น แต่ ไม่ อาจสั่ งให้ ผู้นั้ น กลับ เข้า ปฏิ บัติ หน้ า ที่ร าชการหรื อกลับ เข้ ารั บ ราชการได้
เนื่อ งจากผู้ ถูก สั่งพั กราชการมีอ ายุค รบหกสิ บปี บริบู ร ณ์ และได้ พ้น จากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ย
บําเหน็จบํ านาญข้า ราชการแล้ว หรื อผู้ถู กสั่ง ให้ออกจากราชการไว้ ก่อนมี อายุ ครบหกสิ บปีบ ริบูร ณ์
ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น แล้วแต่กรณี ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และสําหรับผู้ที่ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําสั่ง ยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้น เป็น ผู้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้ว ยเหตุอื่ น ก็ใ ห้สั่ ง ให้ ออกจากราชการตามเหตุ นั้น โดยไม่ ต้อ งสั่ง ให้ ก ลับ เข้ า ปฏิ บัติ ห น้า ที่ร าชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก
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๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๘ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามข้อ ๕ หรือข้อ ๑๒ ถ้าภายหลังปรากฏผลการพิจารณาอุท ธรณ์ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น ประการใด หรือพ้น กําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ ปรากฏว่ าผู้ นั้ น ไม่เ ป็น ผู้ถู กพั กใช้ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และไม่ มีก รณี
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
แล้ ว แต่ ก รณี ในตํ า แหน่ ง และวิ ท ยฐานะเดิ ม หรื อ ตํ า แหน่ ง เดี ย วกั บ ที่ ผู้ นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและวิทยฐานะ
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปและไม่มีกรณี
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้เป็นไปตามข้อ ๕ หรือข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้นกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพแล้ว และไม่มี
กรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแล้ว และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจากผู้ถูกสั่งพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้
พ้น จากราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว หรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ ก่อ นมี อายุค รบหกสิบ ปีบ ริบู ร ณ์ ซึ่ง จะต้อ งพ้ น จากราชการเมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณนั้น แล้ ว แต่ก รณี
ก็ให้ผู้บังคับบัญ ชาสั่งให้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ สําหรับกรณี
ผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําสั่ง ยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้น้ัน เป็น
ผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๕) ในกรณีที่ ป รากฏว่ าผู้ นั้ น ไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก พัก ใช้ หรื อพ้ น กํ าหนดเวลาถูก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพแล้ว แต่มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ตอ้ งสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๑๙ คําสั่งพักราชการ คําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ ต้องทําเป็นหนังสือระบุชื่อ ตําแหน่ง และวิท ยฐานะของผู้ถูกสั่งพักราชการ
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือผู้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ตลอดจน
กรณีและเหตุที่สั่งดังกล่าว โดยให้มีสาระสําคัญตามแบบ พ. ๑ พ. ๒ พ. ๓ พ. ๔ หรือ พ. ๕ แล้วแต่กรณี
ท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

แบบ พ. ๑
(ให้พักราชการ)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการ
ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ......................................................................โรงเรียน/
หน่วยงานการศึกษา ............................................. สังกัด ...........................................
ตําแหน่งเลขที่ ...................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ขั้น ..................... บาท มีกรณี
................................................................................ (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูก
ตั้ง คณะกรรมการสอบสวน/ถู ก ฟ้ อ งในคดีอ าญาหรื อ ต้อ งหาว่า กระทํา ความผิดอาญา/ถู ก พั ก ใช้
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา) ในเรื่ อ ง
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
และมีเหตุให้พัก ราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่ง พักราชการและการสั่ง ให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ .........................................................................................................
................................................................................................................................................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ / มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดั ง กล่า ว
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ....................................................................... พักราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ............................................................. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ
(ถ้ามี)
๒. ให้ระบุเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา
ความผิ ด อาญา หรื อ ถู ก พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ
๔. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก

แบบ พ. ๒
(ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อน
ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................... โรงเรียน/
หน่วยงานการศึกษา สังกัด ................................................................................
ตําแหน่งเลขที่ ..................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ขั้น ...................... บาท มีกรณี
.................................................................... (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน/ถู ก ฟ้ อ งในคดี อ าญา/ต้ อ งหาว่ า กระทํ า ความผิ ด อาญา ) ในเรื่ อ ง
.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
และมีเหตุให้พักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่ง พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ .................................................................................................
..................................................................................................................................
และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้น
จะไม่แล้วเสร็จ โดยเร็ว เนื่อ งจาก ................................................................ (ระบุเ หตุผ ลให้
ชัดเจน)........................ /ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดัง กล่า ว
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ......................................................... ออกจากราชการไว้ก่อน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ............................................................. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ
(ถ้ามี)
๒. ให้ระบุเรื่องที่ถกู ตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิด
๒
อาญา หรือถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิ
ชาชีพเกินหนึง่ ปี

๒
๓. การระบุเหตุการพักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ
๔. สําหรับกรณีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาให้
ระบุเหตุผลที่อาจทําให้เห็นได้ว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีนั้นจะไม่
แล้วเสร็จโดยเร็ว
๕. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก

แบบ พ. ๓
(การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลับเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ตามคําสั่ง ......................................... (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) ...................
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่ง ให้ (นาย,นาง,นางสาว)
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ
...................................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึก ษา .....................
................................ สังกัด ................................................. ตําแหน่งเลขที่............... รับเงินเดือนใน
อันดับ ............... ขั้น .............. บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่ ...................................
เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย,นาง,นางสาว) ..............................
................................................. มิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอนื่
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสั่ ง
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว)
....................................................... กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/
วิทยฐานะ ................................. โรงเรียน/หน่วยงานการศึก ษา ..........................................
สังกัด ...................................................... ตําแหน่งเลขที่ .................. โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
............................... ขั้น ................... บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ............................................................. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ
(ถ้ามี)
๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก

แบบ พ. ๔
(การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลับเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ตามคําสั่ง ................................... (ระบุชื่อส่วนราชการที่อ อกคําสั่ง ) ...........
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่ง ให้ (นาย,นาง,นางสาว)
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ
........................................... โรงเรี ย น/หน่ ว ยงานการศึ ก ษา ...............................
............................ สั ง กั ด .......................................... ตํ า แหน่ ง เลขที่ ...............
รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ ....... ขั้ น ......... บาท พั ก ราชการ/ออกจากราชการไว้ ก่ อ นตั้ ง แต่
................................... เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย ,นาง,นางสาว) .................................
........................................ กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอนื่
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสั่ ง
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว)
............................................................................................... กลับ เข้าปฏิบัติหน้าที่ร าชการ/
กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/วิทยฐานะ ............................................. โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ขั้น ................... บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุ ชื่ อ และตํ า แหน่ ง ของผู้ ถู ก สั่ ง ให้ ร ะบุ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน่ ง หรื อ
วิทยฐานะ (ถ้ามี)
๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก

แบบ พ. ๕
(การสั่งกลับกรณีไม่เป็นผู้ถูกพักใช้/พ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้)
คําสั่ง (ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคําสัง่ )
ที่ ....../.............
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลับเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
ตามคําสั่ง ................................. (ระบุชื่อ ส่วนราชการที่อ อกคําสั่ง ) .............
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่ง ให้ (นาย,นาง,นางสาว)
................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตําแหน่ง/วิท ยฐานะ
..................................................... โรงเรี ย น/หน่ ว ยงานการศึ ก ษา .............................
.............................. สั ง กั ด .......................................... ตํ า แหน่ ง เลขที่ ...............
รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ ....... ขั้ น ......... บาท พั ก ราชการ/ออกจากราชการไว้ ก่ อ นตั้ ง แต่
................................... เป็นต้นไป นั้น
บัดนี้ ผลการพิจ ารณาอุท ธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาปรากฏว่ า (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................
................................... (มิได้เป็นผู้ถูกพักใช้)/หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสั่ ง
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว)
................................................... ............ กลับ เข้าปฏิบัติหน้าที่ร าชการ/กลับ เข้ารับราชการ
ในตําแหน่ง /วิทยฐานะ ......................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึก ษา
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ขั้น ................... บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต่.............................................................เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)
(...................ชื่อผู้สั่ง..........................)
(...................ตําแหน่ง........................)
หมายเหตุ ๑. การระบุ ชื่ อ และตํ า แหน่ ง ของผู้ ถู ก สั่ ง ให้ ร ะบุ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ตํ า แหน่ ง หรื อ
วิทยฐานะ (ถ้ามี)
๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๐๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ห ลักเกณฑ์และวิธีก ารเกี่ยวกับ
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และการดําเนินการเพื่อให้เ ป็นไปตามผลการสอบสวนพิจ ารณา ให้เ ป็น ไปตามที่กํา หนดในกฎ ก.ค.ศ.
และมาตรา ๑๑๙ บัญญัติให้ภายใต้บังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจถูก สั่ง พัก ราชการหรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ซึ่ง ได้
กําหนดให้ข้ าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาที่ถูก พัก ใช้ใ บอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพตามกฎหมาย
ว่าด้ วยสภาครู และบุค ลากรทางการศึก ษาอาจถูก สั่ ง พั ก ราชการหรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ ก่อ นได้
จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒o สิงหาคม ๒๕๖๑

กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาหรื อ ต าแหน่ งที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอานาจ
สั่งลงโทษได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
ข้อ ๓ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล รั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด ปลั ด กระทรวง
เลขาธิการ อธิบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า อธิการบดีหรือตาแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ศึ ก ษาธิ ก ารภาคหรื อ ต าแหน่ ง ที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ เที ย บเท่ า
ศึก ษาธิการจังหวัด หรือ ตาแหน่ งที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่ น ที่ มี ฐานะเที ย บเท่ า หรือผู้ อานวยการสานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอานาจสั่งลงโทษได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อ ยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคาสั่งลงโทษ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒o สิงหาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจานวนเงินเดือนที่จะต้องตัดหรือลด
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง
ข้อ ๕ ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจา
ตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้เข้าสู่อัตรา
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง ให้ผู้มีอานาจสั่งลงโทษตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ แล้วแต่กรณี มีอานาจ
สั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒o สิงหาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิมซึ่งเป็นแบบ “ขั้นเงินเดือน” มาเป็น
“บั ญ ชี เงิน เดื อ นขั้ น ต่ าขั้ น สู ง ” ประกอบกั บ ค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
กาหนดให้แก้ไขคาว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็ น คาว่า “เงิน เดื อน” ทุ กแห่ ง และคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อ ง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ ๓ เมษายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
และลู กจ้ างในส านั กงานศึ ก ษาธิการภาค และให้ มีส านัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด โดยมีศึก ษาธิการจังหวัด
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สมควรปรับปรุง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ แ ละค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ดั ง กล่ าว รวมทั้ งปรั บ ปรุ ง
อั ต ราลงโทษตั ด เงิ น เดื อ นและลดเงิ น เดื อ นเพื่ อ ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

