กฏ ก.พ.
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ก.พ. จึงออกกฏ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไวดังตอไปนี้
ขอ 1 กฏ ก.พ. นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
ขอ 2 การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน เพื่อรอฟงผล
การสอบสวนพิจารณา ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวน พิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน กฏ
ก.พ. นี้
ขอ 3 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา 102 วรรคสาม วรรคสี่ หรือ
วรรคหา มาตรา 104 วรรคสาม หรือมาตรา 109 วรรคสาม แลวแตกรณี จะสั่งใหผูนั้นพักราชการ
ได ก็ตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
1. ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา ใน
เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณอันไมนา
ไววางใจ และผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และผูมีอํานาจดังกลาว
พิจารณาเห็นวา ถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการ อาจเกิดการเสียหายแกราชการ
2. ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวา ถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
พิจาณา หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น
3. ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุม หรือขังโคยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือตองจําคุกโดยคํา

พิพากษา และไดถูกควบคุม ขังหรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว
4. ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุด วาเปนผูกระทําความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลัง ที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด วา
เปนผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวา
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลว วาการกระทําความผิด
อาญาของผูนั้น เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 4 การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เวนแตกรณีผูถูกสั่งพักไดรองทุกข
และผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้น และไมสมควรที่จะสั่งพักราชการ ก็ใหส่งั ใหผูนั้น
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ กอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได
ขอ 5 ในกรณีขาราชการพลเรือนสามัญผูใด มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
หลายคดี เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้น
พนักงานอัยการ รับเปนทนายแกตา งให ถาจะสั่งพักราชการใหสั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีที่ไดสั้งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผู ถูกสั่งพักราชการนั้น
มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูก
ฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา ในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตาง
ให ก็ใหสั่งพักราชการในสํานวน หรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย
ขอ 6 การสั่งพักราชการ หามมิใหสั่งพักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่งเวนแต
1. ผูซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุม หรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา หรือ
ตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น ใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันถูกควบคุม ขัง
หรือตองจําคุก
2. ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลว ถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไมชอบ หรือไม
ถูกตอง ใหสั่งพักตั้งแตวนใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการ ในขณะที่
ออกคําสั่งเดิม

ขอ 7 คําสั่งพักราชการตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณี และเหตุที่สั่งใหพัก
ราชการ
เมื่อไดมีคําสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการแลว ใหแจงคําสั่ง ใหผูนั้นทราบ พรอมทั้ง
สงสําเนาคําสั่งใหดวยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูนั้นทราบได หรือผูนั้นไมยอมรับทราบ
คําสั่ง ใหปดสําเนาคําสั่งไว ณ ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยู และมีหนังสือแจง พรอมกับสงสําเนา
คําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนไปใหผูนั้น ณ ที่อยูของผูนั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งพัก
ราชการแลว
ขอ 8 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ 3 และผูมีอํานาจตาม
มาตรา 102 วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหา มาตรา 104 วรรคสาม หรือมาตรา 109 วรรคสาม
แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดี ที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพัก
ราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว ผูมีอํานาจดังกลาว จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนก็ได
ใหนําขอ 4 และขอ 7 มาใชบังคับแกการสั่งใหออกราชการไวกอนโดยอนุโลม
ขอ 9 เมื่อไดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการไวแลว ผูมีอํานาจตามมาตรา 102 วรรค
สาม วรรคสี หรอืวรรคหา มาตรา 104 วรรคสาม หรือมาตรา 109 วรรคสามแลวแตกรณี จะ
พิจารณาตามขอ 8 และสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได
ขอ 10 การสั่งใหออกจากราชการไวกอน จะสั้งใหออกตั้งแตวันใด ใหนํา ขอ 6 มาใชบังคับโดย
อนุโลม แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตาม ขอ 9 ใหสั่งใหออกตั้งแตวันพัก
ราชการเปนตนไป
ขอ 11 การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป ออกจากราชการไวกอน
ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ ใหพนจากตําแหนงนับแตวัน
ออกจากราชการไวกอน
ขอ 12 เมื่อได สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน เพื่อ
รอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเปนประการใดแลว ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหสั่งลงโทษใหเปนไปตามมาตรา

104 หรือมาตรา 138 แลวแตกรณี
2. ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้น กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมีกรณีที่
จะตองถึกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ ในตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้
สําหรับการสั่งใหผูถูกสั่งพักราชการ กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ ในตําแหนงในระดับเดียวกัน ที่ผู
นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซึ่งเปนตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป
ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แลวดําเนินการตาม
มาตรา 103 หรือมาตรา 138 แลวแตกรณี
3. ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้น กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการ ในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงในระดับเดียวกัน ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับการสั่งใหผูถูกสั่ง
ใหออกจากราชการ ไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกัน ที่ผู
นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซึ่งเปนตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป
ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรด เกลา ฯ แตงแตงแลวดําเนินการ
ตามมาตรา 103 หรือมาตรา 138 แลวแตกรณี
4. ในกรณีที่ ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมรายแรง
และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการได เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบรูณ และไดพนจากราชการตามกฎหมายว าดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ก็ใหดําเนินการตามมาตรา 103 หรือมาตรา 138 แลวแตกรณี โดย
ไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การดําเนินการตามมาตรา 103 หรือมาตรา 138 ในกรณีที่จะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน การสั่งลงโทษดังกลาวใหสั่งยอนหลัง ไปถึงวันสุดทายกอนวันพนจากราชการ ตาม
กฏหมายวาดวยบํานาญบํานาญขาราชการ
5. ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้น กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณนั้นแลว ก็ให
ดําเนินการตามมาตรา 103 หรือมาตรา 138 แลวแตกรณี และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน เพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการ ตามกฏหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
และใหนํา ( 4 ) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

6. ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหดําเนินการตามมาตรา 103 หรือ มาตรา 138 แลว แตกรณี แลวสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกลับเขารับ
ราชการ และใหนํา ( 4 ) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
7. ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ ก็ใหสั่ง
ยุติเรื่อง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการตาม ( 2 ) หรือ ( 3 )
แลวแตกรณี
8. ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้น มิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่ง
ใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได เนื่องจากมี
อายุครบหกสิบปบริบูรณ และไดพันจากราชการตามกฏหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
แลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
9. ในกรณีที่ปรากฏวาผูวถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมกรณีที่
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการได เนื่องจากมี
อายุครบหกสิบปบริบูรณ และสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณนั้นแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฏหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
10. ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ
ดวยเหตุอื่น ก็ใหสั่งใหออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือกลับเขารับราชการ
ขอ 13 การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือกลับเขารับราชการ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ พอก.1 พอก.2 พอก. 3 หรือ
พอก.4 แลวแตกรณี ทายกฏ ก.พ. นี้
ใหไว ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2538
(ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา
(บรรหาร ศิลปอาชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ

พอก.1
พอก.2 พอก
3 หรือ พอก.4
แบบ

