แนวทางการลงโทษ
ขาราชการศาลยุติธรรมระหวาง พ.ศ. 2544 – 2549
เรื่อง อาศัยอํานาจหนาที่ราชการหาประโยชน (มาตรา 82)
มีคนชวย
1. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ไดรับเงินจํานวน 20,000 บาท จากบุคคลภายนอก
อา งวา จะนํา เงิน ไปจัด เปน สวัส ดิก ารเพื่อ ศึก ษาแกบุต รของผูใ ตบัง คับ บัญ ชา แตมิไ ดนํา เงิน
ไปจัดสวัสดิการตามที่อางเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานอาศัยตําแหนงหนาที่ในทางออม
หาประโยชนแกตนเอง อันเปนการประพฤติตนไมเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสอง
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 18/2543)
อางผูพิพากษา
2. เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป 5 ทํา หน า ที่ เ ป น เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ยึ ด
และขายทอดตลาดที่ดิน มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตในการขายทอดตลาดที่ดิน โดยเรีย ก
และรับเงินจากผูซึ่งเปนผูประมูลได ตอมาศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งขายทอดตลาดดังกลาว
ทําใหผูรองไดรับความเดือดรอน จากขอเท็จจริงตามทางสอบสวนแลวพฤติการณเปนกรณีมีเหตุ
อันควรสงสัยอยางยิ่งวาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม แตการสอบสวน
ไมไ ดค วามแนชัด พอที่จ ะฟง ลงโทษไดถา ใหรับ ราชการตอ ไปจะเปน การเสีย หายแกราชการ
เพราะมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
ลงโทษ ใหออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 19/2545)

เรื่อง ทุจริตตอหนาที่ราชการ (มาตรา 82)
ใชเงินหลวง
3. เจาพนักงานศาลยุติธรรม 6 มีหนาที่เบิกจายคาสาธารณูปโภคของสํานักงาน
ประจําศาล ไดเบิกจายคาไฟฟาโดยเขียนเช็คของสํานักงานประจําศาลเสนอผูมีอํานาจ สั่งจาย
ในนามตนเอง และเมื่อไดรับเงินตามเช็คมาแลวมิไดนําคาไฟฟาไปชําระใหการไฟฟานครหลวง
แตก ลับ เบีย ดบัง ยัก ยอกเงิน ดัง กลา วเปน ความผิด วินัย อยา งรา ยแรง ฐานปฏิบัติห รือ ละเวน
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหตนเองไดประโยชนที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและ
ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
หรื อ นโยบายของรั ฐ บาลอั น เป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายแก ราชการอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 4/2547)

เรื่อง ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือกาวหนาแกราชการ
(มาตรา 83)
ลืมนัดจนได
4. เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 มีหนาที่ลงนัดเบิกตัวจําเลยจากเรือนจํามาศาล ในวันที่
21 พฤษภาคม 2543 ไดเบิกตัวจําเลยตามคําบอกกลาวของหัวหนาตํารวจศาล โดยมิไดตรวจสอบวามี
นัดในวันดังกลาวหรือไม ตอมาจําเลยไดหลับหนีไปในระหวางถูกสงตัวกลับเรือนจําการที่เจาหนาที่
ดังกลาวปฏิบัติหนาที่ดวยความพลั้งเผลอขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน แตกรณีไมมี
เจตนากระทําความผิดไมมีสวนรวมรูเห็นกับ การที่จํา เลยหลบหนี ไมป รากฏวา มีพ ฤติก ารณที่
สอไปในทางทุจริตแตอยางใด การกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมตั้งใจ
ปฏิบัติห นา ที่ร าชการใหเ กิด ผลดีห รือ ความกา วหนา แกร าชการ ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 83
ลงโทษ ตัดเงินเดือน5เปอรเซ็นต มีกําหนด1เดือน (มติ ก.ศ.ครั้งที่ 20/2546)

มีพฤติกรรมเสี่ยง
5. เจาพนักงานศาลยุติธรรม 7 มีความประพฤติและกระทําการไปในทางที่เสียหาย
ตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใชวาจาไมสุภาพและไมเหมาะสมตอเพื่อนรวมงานไมใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานของศาล ขาดความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและประชาชนทั่วไป และ
ไมสามารถเขากับเพื่อนรวมงานได อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมตั้งใจปฏิบัติ
หนา ที่ร าชการใหเ กิด ผลดีห รือ ความกา วหนา แกร าชการ ไมถือ และปฏิบัติต ามระเบีย บและ
แบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับที่ ก.พ.
กําหนด ไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคี กระทําการอยางใดๆ ที่เปนการกลั่นแกลงกัน
ไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกัน และผูรวมปฏิบัติราชการ ไมตอนรับ
ไมใหความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนา ที่ของตนตามพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 83, 91, 93 และ 94 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต 2 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 12/2546)
ดื่มไมถูกที่
6. นิติกร 5 ไดนําสุราไปดื่มในหองพักของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ
และดื่ม สุร าในชวงเวลาที่มีก ารฝกอบรมเชิงปฏิบัติก ารหลัก สูตร “เทคนิค การประชาสัม พัน ธ”
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมตั้งใจปฏิบัติหนา ที่ราชการใหเกิดผลดี และ
ฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 83 และมาตรา 91 ใหลงโทษภาคทัณฑ แตเนื่องจากมีเหตุ
อันควรงดโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 วรรคสอง
ลงโทษ วากลาวตักเตือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 20/2546)

เรื่อง ไมอุตสาหะ เอาใจใส ประมาทเลินเลอ (มาตรา 84)
กลัดสํานวนผิดจําคุกเปนปลอย
7. เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 ทําหนาที่เจาหนาที่หนาบัลลังกไดนําคําพิพากษา
กลั ด ผิ ด สํ า นวน นํ า คํ า พิ พ ากษาที่ ศ าลพิ พ ากษาให จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต ไปกลั ด ในสํ า นวนที่ ศ าล
พิพากษาใหจําคุก 2 ป 6 เดือน และนํา คํา พิพากษาที่ศาลพิพากษาใหจําคุก 2 ป 6 เดือน ไป
กลัดในที่ศาลพิพากษาใหจําคุกตลอดชีวิตซึ่งคดีนี้ตองออกหมายปลอยเนื่องจากจําคุกถูกคุมขัง
มาแลว 2 ป 8 เดือน ทําใหงานหมายออกหมายปลอยจําเลยที่ศาลพิพากษาใหจําคุกตลอดชีวิตไป
และออกหมายจําคุกจําเลยที่ตองออกหมายปลอยเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานประมาทเลินเลอใน
หนาที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ภาคทัณฑ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 3/2546)

ลงสารบบผิด
8. เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 มีหนาที่ลงสารบบคําพิพากษา เจาหนาที่หนาบังลัง ก
ไดสง สํานวนที่ศาลพิพากษาแลว และไดกลัดสํานวนผิดมาสงใหเพื่อลงสารบบคําพิพากษาไม
ตรวจสอบใหดีวาเจาหนาที่หนาบังลังกกลัดสํานวนผิด จึงลงสารบบคําพิพากษาผิดตามไปด ว ย
เปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคแรก
ลงโทษ วากลาวตักเตือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 3/2546)
ไมตรวจหมาย
9. เจาพนักงานศาลยุติธรรม 6 หัวหนางานออกหมาย กระทําผิดวินัยในกรณี
ไมตรวจดูวาคําพิพากษาที่กลัดไวในสํานวนวามีเลขคดี ชื่อโจทก จําเลย ตรงกับสํานวนคดีหรือไม
และไมตรวจหมายวาตรงกับคําพิพากษาหรือไม ทําใหมีการออกหมายผิดพลาด จําเลยที่ศาล
พิพากษาจําคุกไดปลอยไป จําเลยที่ศาลใหออกหมายปลอยเปนออกหมายจําคุก เปนการกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 3/2546)
ลืมเบิกตัวจําเลย
10. เจาหนาที่ธุรการ 4 ประจําศูนยหนาบังลังกมีหนาที่จัดทําบัญชีนัดความเบิก
สํานวนที่มีวันนัดในบัญชีนัดพิจารณาของศาล และเบิกผูตองขังเพื่อมาศาลตามที่นัดพิจารณา แต
ไมไดเบิกตัวจําเลยมาศาลตามนัดครบกําหนดที่ศาลสงใหโจทกแยกฟองจําเลยเขามาเปนคดีใหมและ
คดีนี้โจทกไมไดยื่นฟองตอศาลเปนคดีใหมภายในกําหนดตามคําสั่งศาลทําใหไมมีการดําเนินการใหมี
การออกหมายปลอยจําเลยเปนเหตุใหจําเลยถูกขัง 17 มกราคม 2539 ถึง 19 มิถุนายน 2543 เปน
การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความเอาใจใส ระมัดระวัง รักษา
ประโยชนของทางราชการและฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบของทาง
ราชการจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 12/2548)

ลืมพิมพหมายเหตุในหมาย
11. เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 4 ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานออกหมาย
มีหนาที่พิมพและออกหมายอาญาไมไดพิมพ หมายเหตุ เกี่ยวกับการครบกําหนดเวลาใหขังจําเลยที่ 2
ไวเพื่อรอใหโจทกแยกฟองเขามาเปนคดีใหมภายใน 15 วัน และหากครบกํา หนดเวลาดัง กลา ว
แลวใหถามศาลวาจะปลอ ยตัว จําเลยที่ 2 หรือขัง ตอไปไวในหมายขัง ตามแนวทางปฏิบัติงาน
ออกหมายของศาล เมื่อโจทกมิไดฟองภายในกําหนดครบฝากขังเปนเหตุใหจําเลยที่ 2 ไมไดรับ
การปลอยตัวเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความเอาใจใส
ระมัด ระวัง รัก ษาประโยชนข องทางราชการเปน เหตุใ หเ กิด ความเสีย หายแกร าชการ ตาม
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 17/2546)
ลืมสงสํานวนออกหมาย
12. เจ า หน า ที่ ศ าลยุ ติ ธ รรม 5 ไม นํ า เสนอสํ า นวนคดี ต อ งานหมายเมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาที่ศาลอนุญาตใหขยายระยะเวลาอุทธรณ เปนเหตุใหงานหมาย ออกหมายจําคุกคดี
ถึงที่สุดและหมายปลอ ยจํา เลยลา ชา ลว งเลยกํา หนดเวลาไป 7 วัน แตเ นื่อ งจากศาลดัง กลา ว
เปน ศาลที่เ พิ่ง เปด ทํา การใหม เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตามกรอบอัตราที่วางไวมีไมเพียงพอกับ
ปริมาณของงานที่มีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วประกอบกับเจาพนักงานดังกลาวยังไมเคยปฏิบัติงาน
หองสํานวนมากอนเลยเพิ่งจะมารับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาสํานวนที่สํานักงานประจําศาล
เปนครั้งแรกและไดพยายามศึกษาหาวิธีที่จะปฏิบัติงานในแตละวันใหแลวเสร็จเพื่อมิใหงานคั่งคาง
กรณีจึงเปนเหตุวิสัยที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ใหไดโดยสมบูรณไดโดยไมมีขอผิดพลาดบกพรอง
เมื่อพิจารณาประกอบประวัติการรับราชการ เปนเวลา 22 ป ไมเคยไดรับโทษทางวินัยมากอน
อุทิศตนใหแกทางราชการมาดวยดี การกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไม
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ภาคทัณฑ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 13/2547)
ลืมคืน
13. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 1 ไดนํากลองถายภาพ ซึ่งเปนทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชปฏิบัติหนาที่ราชการ เสร็จแลวไมสงคืนงานพัสดุแตไดนําติดตัวกลับบานไปดวยโดยมิไดแจง
ใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนเหตุใหกลองถายภาพสูญหาย อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
ฐานไมเอาใจใส ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ ตามพะราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง มาตรา 109 วรรคเจ็ด
ลงโทษ ภาคทัณฑ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 5/2548)

ไมตรวจเอกสารกอนรับ
14. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 4 เปนเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ทํา หนาที่รับ – สง หนัง สือ ของทางราชการและสง สํา นวนความไปยัง ศาลชั้น ตนทุก ศาล และ
ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา เมื่อไดรับสํานวนที่สงคืนกลับมาจากศาลอุทธรณ ศาลฎีกา แลว มิไดมีการ
ตรวจสอบสํานวนและเอกสารสิ่งที่สงมาดวยกอนรับกลับคืนมา ทําใหเอกสารแยกเก็บสูญหาย
เปน การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมเอาใจใส ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535มาตรา 84 วรรคหนึ่ง ประกอบ มาตรา
109 วรรคเจ็ด
ลงโทษ ภาคทัณฑ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 17/2548)

เรื่อง ไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ (มาตรา 85)
เก็บกุญแจตูน ิรภัย
15. ผูอํา นวยการในฐานะกรรมการเก็บ รัก ษาเงิน เก็บ รัก ษากุญ แจตูนิร ภัย
ทั้ง สองดอกไวเอง โดยเจา หนาที่ใ นงานการเงิน สามารถขอกุญ แจนิรภัย จากผูอํา นวยการหรือ
เปด ลิ้น ชัก โตะ ทํา งานของผูอํา นวยการแลว นํา กุญ แจตูนิร ภัย ไปไขเปด ตูนิร ภัย ไดเ องทุก คน
อัน เป น การไม ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง เปนการผิดวินัยเล็กนอยเมื่อพิจารณาถึงประวัติการรับราชการ
มาเปนระยะเวลายาวนานดวยดีตั้งแตป 2503 จนถึงปจจุบันไดรับความไววางใจใหเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงที่สําคัญมาโดยตลอด ทั้งยังไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษบอยครั้งนับวา
เปนผูมีคุณความดีมากอนเห็นสมควรงดโทษ โดยใหวากลาวตักเตือนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 103
ลงโทษ วากลาวตักเตือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 16/2544)
แอบถายเอกสาร
16. เจาพนักงานธุรการ 5 กระทําผิดวินัยกรณีลักลอบถายเอกสารคําพิพากษา
ในสํานวนคดีละเมิดอํานาจศาล โดยศาลยังมิไดมีคําสั่งอนุญาตใหคัดสําเนาเปนการกระทํา ผิด วินัย
อยา งไมรา ยแรง ฐานไมป ฏิบัติต ามกฎหมายและระเบีย บของทางราชการ และฐานไมรัก ษา
ความลับของทางราชการตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา
85 วรรคแรก และมาตรา 87 วรรคแรก
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 4/2545)

เรื่อง รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา (มาตรา 90)
สงหมายรายงานเท็จ
17. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 4 ไดกระทําผิดวินัยในกรณีไดรับมอบหมายใหมีหนาที่
สงหมายนัดและสําเนาอุทธรณในคดีแพงไมไดไปสงหมาย แตรายงานเท็จตอศาลวาไดไปสงหมายนัด
และสํา เนาอุ ท ธรณ ใ ห แ ก ผู ร อ งโดยวิ ธี ป ด หมาย อั น เป น ความเท็ จ เป น เหตุ ใ ห เ สี ย หายต อ
กระบวนการยุติธรรมอยางรายแรง อันเปนการกระทําความผิดอยางรายแรง ฐานรายงานเท็จ
ตอผูบังคับบัญชา และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 90 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง
ลงโทษ ปลดออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 34/2544)
ไมสงหมายฟรีรายงานเท็จ
18. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 กระทําผิดวินัยในกรณีไดรับมอบหมายให
สงหมายนั ด ฟ ง คํา พิ พ ากษาให แ ก พ นั ก งานอั ย การแต ไ ม ไ ด ไ ปส ง กลั บ ทํา รายงานผลการ
สงหมายนัดฟงคําพิพากษาโดยระบุวาสงไดโดยวิธี ปดหมายนัดเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง
ฐานรายงานเท็จ ตอ ผูบัง คับ บัญ ชาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
มาตรา 90 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ลดขั้นเงินเดือนจํานวน 1 ขั้น (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 17/2546)
หมายเหตุ กรณีนี้เปนหมายฟรี
ใหพยานกลับกอนเบิกความ
19. เจา หนา ที่ศาลยุติธ รรม 3 ไดกระทํา ผิด วินัย ในกรณีใ หพ ยานในคดีอ าญา
กลับไปโดยมิไดอยูเบิกความตอศาล และไดพิมพรายงานกระบวนพิจารณาวาโจทกขอเลื่อนคดี
เพราะพยานไมม าศาล เปน เหตุใ หศ าลออกหมายจับ พยาน อัน เปน การกระทํา ความผิด วินัย
อยางไมรายแรง ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก และมาตรา 98
วรรคแรก
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 38/2544)

ยักยอกตั๋วแลกเงิน
20. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 5 ไมจัดทําหนังสือนําสงหมายเรียกและสําเนาคําฟอง
ใหแกจําเลย แตกลับนําตั๋วแลกเงินไปรษณียที่โจทกวางไวเปนคาพาหนะและคา ปวยการของ
เจาหนาที่ผูสงไปหมายแลกเปนเงินแลวนําไปใชจายสวนตัวและจัดทํารายงานการสงหมายและ
สํา เนาคํา ฟอ งอัน เปน ความเท็จ วา ไดมีก ารสง หมายเรีย กและสํา เนาคํา ฟอ งใหแ กจํา เลย ได
โดยวิธีปดหมาย เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริต ตอหนา ที่ราชการ ฐานจงใจ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ฐานขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา ฐานรายงานเท็จ
ตอผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผู
ประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82
วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสาม มาตรา 88 วรรคสอง มาตรา 90 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 5/2547)
ยักยอกตั๋วแลกเงิน
21. เจา หนา ที่ศ าลยุติธ รรม 5 มีห นา ที่เ กี่ย วกับ จัด สง หนัง สือ ราชการแตก ลับ
เก็บหนังสือนําสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองคดีแพงไวโดยมิไดดําเนินการสงไป ตามระเบียบ
และนําตั๋วแลกเงินไปรษณียคาธรรมเนียมในการสงหมายไปแลกเปนเงินสดแลวนําไปใชประโยชน
สวนตัว นอกจากนี้ไดรับมอบหมายใหสงคําบังคับใหแกคูความ แตไมไปสง กลับรายงานผลการ
สงคําบังคับวาสงไดโดยวิธีปดหมายเปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรงเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง และรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหราชการเสียหายอยางรายแรง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 88
วรรคสอง และมาตรา 90 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออก (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 5/2548)

เรื่อง ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(มาตรา 91)
ไมนําสํานวนไปออกหมายปลอย
22. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 5 งานสารบบคําพิพากษาไมควบคุมดูแล ใหมีการ
นําสํานวนคดีอาญา สงงานออกหมายหลังคํา พิพากษาตามทางปฏิบัติของศาลเพื่อออกหมาย
เปนเหตุใหมิไดออกหมายปลอยจําเลย อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานประมาทเลิ น เล อ
ในหนาที่ราชการและไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 91
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 17/2546)
อมเงิน
23. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 ไดกระทําผิดวินัยในกรณีมีสวนเกี่ยวของ
ในการรับเงินสวัสดิการเงินกูยืมจากมูลนิธิของศาลแลวมิไดสงเงินคืนและมิทราบวาเงินจํานวนดังกลาว
หายไปอยู ที่ ใ ด อั น เป น การกระทํา ผิ ด วิ นั ย อย า งไม ร า ยแรง ฐานไม ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการและฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วตามมาตรา 91
และมาตรา 98 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 2 เดือน
(มติ ก.ศ. ครั้งที่ 24/2544)
หมายเหตุ ถามีเจตนาทุจริตไลออก

เรื่อง ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ (มาตรา 92)
มาทํางานสาย
24. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 4 ไดกระทําผิดวินัยกรณีมาปฏิบัติหนาที่ราชการสาย
เปน ประจํา ซึ่ง ผูบังคับบัญชาไดกรุณางดโทษใหและใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวแลว แตก็ไม
ปฏิบัติต นใหดีขึ้น เปน การกระทํา ผิด วินัย อยา งไมรา ยแรง ฐานไมถือ และปฏิบัติต ามระเบีย บ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 91 และมาตรา 92 วรรคแรก
ลงโทษ ภาคทัณฑ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 28/2544)

กรณีละทิ้งหนาที่ไมเกิน 15 วัน
ขาดราชการ
25. เจาหนาที่ธุรการ 3 ไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2544
ถึงวันที่ 4 เมษายน 2544 โดยไมมีเ หตุผ ลอัน สมควรเปน ความผิด วินัย อยา งไมรา ยแรง ฐาน
ไมอุทิศเวลาของตนแกราชการและละทิ้งหนาที่ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 92 วรรคแรก
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่28/2544)
ออกไปไมบอก
26. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6 ละทิ้งหนาที่ราชการออกไปภายนอกสถานที่
ทํางานเปนเวลานานเปนประจํา โดยมักจะออกไปรับประทานอาหารหรือทําธุระสวนตัวตั้งแตเวลา
ประมาณ 11.00 นาฬิกา และกลับเขามาสถานที่ทํางานเวลา 14.30 นาฬิกา และในวันที่ 21
สิงหาคม 2543 ไดออกไปภายนอกตั้งแตเวลา 11.00 นาฬิกา และกลับเขามาทํางานเวลา 14.45
นาฬิกา ในการออกไปภายนอกสถานที่ทํางานในเวลาราชการนั้นไมไดขออนุญาตผูใด เปนการ
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ
และไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 91 และมาตรา 92 วรรคแรก
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 16/2544)
ขาดราชการ
27. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 3 ไมมาปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2544
ถึง วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2544 เปน เวลา 8 วัน โดยไมมีเ หตุผ ลอัน สมควร และมีพ ฤติก ารณ
อัน แสดงถึง การจงใจไมป ฏิบัติต ามระเบีย บและแบบธรรมเนีย มของทางราชการ เปน การ
กระทํา ผิด วินัย อยา งไมรา ยแรง ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บขา ราชการพลเรือ น พ.ศ. 2535
มาตรา 91 และมาตรา 92 วรรคแรก
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 4/2546)

ละทิ้งหนาที่ราชการเกินกวา 15 วัน
ไปไมลา
28. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 2 ละทิ้งหนาที่ราชการไปตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2545
ถึงวันที่ 24 เมษายน 2545 และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย อันเปนการละทิ้ ง หน า ที่ ร าชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ กรณีกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 92 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 20/2545)
จงใจทิ้ง
29. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 4 ไดละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันตั้งแต
วันที่ 18 มีนาคม 2542 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2542 เปนเวลา 67 วัน และไดกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ แตการละทิ้งไมมีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวั นตามมาตรา 92 วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ลงโทษ ปลดออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 5/2545)
ลาไมใหเลยหายยาว
30. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 2 ละทิ้งหนาที่ราชการในวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2544
โดยในวันที่ 16 ตุลาคม 2544 ไดมาลงชื่อปฏิบัติราชการแตไมมีผูใดพบเห็นแตไดยื่นใบลาขอลาปวย
วัน ที่ 1 – 15 ตุล าคม 2544 ผูอํา นวยการประจํา ศาลไมอ นุญ าตใหล าปว ยพรอ มกับ สั่ง ใหยื่น
ใบรับ รองแพทยเพื่อใชในการประกอบการลาและไดละทิ้งหนาที่ราชการในวันที่ 17 – 31 ตุลาคม
2544 โดยมาปฏิบัติหนาที่ราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ครึ่งวัน โดยไดยื่นใบลาขอลาปวย
ของวันที่ 17 – 31 ตุลาคม ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลไมอนุญาตและไดละทิ้งหนาที่ราชการ
ในวันที่ 2 – 18 พฤศจิกายน 2544 และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีก อันเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 92 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 5/2545)

ละทิ้งหนาที่เกิน 15 วัน
หยุดแลวหยุดเลา
31. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 4 ละทิ้งหนา ที่ราชการตั้งแตวัน ที่ 23 กุมภาพัน ธ
2547 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2547 รวมเปนเวลา 22 วัน โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 ถึงวันที่ 3 มีนาคม
2547 ไมไดมาปฏิบัติหนาที่ราชการวันที่ 4 มีนาคม 2547 ไดมาลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
แตไมไดอยูปฏิบัติราชการ (วันที่ 5 – 7 มีนาคม เปนวันหยุดราชการ) วันที่ 8 มีนาคม 2547 ไมมา
ปฏิบัติราชการ วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2547 ไดมาลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการแตไมไดอยู
ปฏิบัติราชการและไดยื่นใบลาพักผอนวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2547 ซึ่งผูบังคับบัญชาไมอนุญาต
แตไดหยุดราชการกอนฟงคําสั่งและไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลย อันเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมี
เหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 92 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 17/2547)
อยากออกก็ไมบอก
32. เจา หนา ที่ศ าลยุติธ รรม 2 ละทิ้ง หนา ที่ร าชการตั้ง แตวัน ที่ 31 กรกฎาคม
2546 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2546 รวม 20 วัน และตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2546 ไมกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการอีกเลย โดยไมยืนใบลาหรือแจงเหตุขัดของใหผูบังคับบัญชาทราบ อันเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน
โดยไมมีเ หตุผ ลอัน สมควรและมีพฤติก ารณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติต ามระเบีย บของ
ทางราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 92 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 11/2547)
จะออกก็บอกสิ
33. นักวิจัยสังคมศาสตร 3 ไดละทิ้งหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 6 ตุลาคม 2546
และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลยโดยไมยื่นใบลาหรือแจงเหตุขัดของใหผูบังคับบัญชาทราบ
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา
เกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 92 วรรคสอง
ลงโทษ ไลออกจากราชการ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 4/2547)

หายไปไหน
34. เจ า หน า ที่ ศ าลยุ ติ ธ รรม 4 ไม ม าปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการในวั น ที่ 16 – 24
พฤศจิกายน 2547 โดยยื่นใบลาแกผูบังคับบัญชา แตผูบังคับบัญชาไมอนุญาตใหลาไมมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ วันที่ 2 – 14 ธันวาคม 2547 โดยยื่นใบรับรองแพทยแตมิไดยื่นใบลาและไมมา
ปฏิบัติหนาที่ราชการในวันที่ 28 ธันวาคม 2547 และไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลย อันเปน
การกระทําผิดอยางไมรายแรงและอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
เปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและมีพฤตการณอันแสดงถึงความจงใจ
ไมป ฏิบัติต ามระเบีย บของทางราชการ ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บขา ราชการพลเรือ น
พ.ศ. 2535 มาตรา 91 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
ลงโทษ ไลออก (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 12/2548)
ไปแลว ไมกลับ มาอีก
35. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 4 ละทิ้งหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2548
และไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลยโดยไมยื่นใบลาหรือแจงเหตุขัดของใหผูบังคับบัญชา
ทราบ อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกัน
เปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 92 วรรคสอง

กรณีไมมาอยูเวร
ลืมเวรทั้งวัน
36. เจาหนาที่ศาลยุติธรรมระดับ 4 ไมมาตรวจเวรในวันที่ 15 เมษายน 2544
ระหวาง 08.30 นาฬิก า ถึง 16.30 นาฬิก า เนื่อ งจากหลงลืม เปน การกระทํา ผิด วินัย อยา งไม
รา ยแรง ฐานไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและละทิ้งหนาที่ราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 91 และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง
ลงโทษ ภาคทัณฑ (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 7/2546)
หมายเหตุ ไมมาตรวจเวรหรืออยูเวรครั้งแรกลงโทษภาคทัณฑ ถาไมมาตรวจ
เวรหรืออยูเวรครั้งที่ 2 ลงโทษตัดเงินเดือน

เรื่อง ไมสุภาพเรียบรอย ไมรักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยาง
ใดที่เปนการกลัน่ แกลงกัน (มาตรา 93)
ทํารายรางกาย
37. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 4 ทํารายรางกายลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่
บันทึกขอมูล เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมรักษาความสามัคคีระหวางเพื่อนรวมงาน
ไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 93 และมาตรา 98 วรรคแรก
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 16/2544)

เรื่อง ไมตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม
และไมให การสงเคราะหแกประชาชน (มาตรา 94)
ไมคําเดียว
38. เจาหนาที่ศาลยุติธรรม 5 ใชกิริยาวาจาไมสุภาพเรียบรอยไมใหการตอนรับ
ไมใหความสะดวกไมใหความเปนธรรมและไมใหการสงเคราะหแกทนายความและประชาชน
ผูม าติดตอราชการในหนาที่ของตน อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไม ใ ห ก าร
ตอนรับ ไมใหความสะดวก ไมใหความเปนธรรม และไมใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอ
ราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 94 และมาตรา 109 วรรคเจ็ด
ลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน (มติ ก.ศ. ครั้งที่ 2/2548)

