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หลักเกณฑ ์

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ  

โรงเรียนวัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

โรงเรียนวัดควนธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 



 
คำนำ 

 

 ได้มีการดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแต่ละด้านทั้งในด้านการวางแผนกำลังคน 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ได้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติตามที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัด โดยได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติใน
การ บริหารงานบุคคลต่อไป 
 

 
 

         โรงเรียนวัดควนธาน ี



 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 

และการสร้างขวัญก าลังใจ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู”  หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
เรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หนา ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณาจารย”  หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงาน
การศึกษา 

“วิชาชีพ”  หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

“เขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายความวา เขตพ้ืนที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง 
“หนวยงานการศึกษา”  หมายความวา 
(๑)  สถานศึกษา 
(๒)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๔)  แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕)  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากําหนด 

“สถานศึกษา”  หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการศึกษา
พิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบัน 
หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง 

“สวนราชการ”  หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทา
กรม 

“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

“กระทรวง”  หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงในกระทรวงที่มี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูในสังกัด 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  บรรดาคําวา “ขาราชการพลเรือน” ที่มีอยูในกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบ และขอบังคับอื่นใด ใหหมายความรวมถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย 
เวนแตจะไดมีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นใดที่บัญญัติไวสําหรับขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีปญหาขัดแยงหรือการที่จะตองตีความในปญหาเกี่ยวกับขาราชการครู 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวง
ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเวนขาราชการ
ครูและขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเปนกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิไดกําหนดใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือองคกรใดเปนผูกําหนดหรือ
วินิจฉัยชี้ขาด ใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเปนผูกําหนดหรือวินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียก
โดยยอวา “ก.ค.ศ.” ประกอบดวย 

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
(๒)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ 
(๓)๒ กรรมการโดยตําแหนงจํานวนแปดคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ ก.ค.
ศ. และเลขาธิการคุรุสภา 

(๔)๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่มี
ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงทางดานการศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล ดาน
กฎหมาย ดานการบริหารการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร ดานการศึกษาพิเศษ ดานการ
บริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร ดานการผลิตและพัฒนาครู และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือดานการบริหารจัดการความรูหรือดานการวิจัยและประเมินผล ดานละหนึ่งคน 

(๕)๔ กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งจํานวนเกาคน ประกอบดวยผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนหนึ่ง
คน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดจํานวนหนึ่งคน ผูแทนขาราชการครูจํานวนหกคน โดยใหเลือกจาก
                                                 

๒ มาตรา ๗ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓ มาตรา ๗ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

๔ มาตรา ๗ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจํานวนสี่คน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวนหนึ่งคน และในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งคน และผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๔)  ไมเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๕)  ไมเปนเจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง 
(๖)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๙  กรรมการผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมี

คุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๐  กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาที่

เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานการบริหารในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในหนวยงานการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี

ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
 
มาตรา ๑๑  กรรมการผูแทนขาราชการครูตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพมากอน 
(๒)  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนในวิทยฐานะไมต่ํากวาครูชํานาญการ

หรือเทียบเทาหรือมีประสบการณการสอนเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑)  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
(๒)  มีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาป 

(๓)  เปนผูที่ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม และไมเคยมี
ประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 

 
มาตรา ๑๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการผูแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมได
อีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาสองวาระมิได 

ถากรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวางลงใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๗ วรรคสอง เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการแทนก็ได และให
กรรมการซึ่งแทนกรรมการในตําแหนงที่วางลงมีวาระอยูในตําแหนงเทากับระยะเวลาที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมีกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงตามวรรคสอง 
และยังมีกรรมการที่เหลืออยูเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งหรือ
เลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  คณะรัฐมนตรีมีมติใหออก 
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูแทนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ 
(๓)  พนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๕)  ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เมื่อปรากฏวามีความประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือมีเจตนากระทําการโดยไมถูกตองหรือไมยุติธรรม หรือใช
อํานาจหนาที่ที่ขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ กอนมีการถอดถอน ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นสอบสวน 

(๖)๕ มิไดเปนผูดํารงตําแหนงหรือเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ผูสอนในหนวยงานการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ตนไดรับเลือก 

 
มาตรา ๑๖  การประชุม ก.ค.ศ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือเมือ่
มีกรณีเขาขายที่กฎหมายกําหนดวากรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๗  ก.ค.ศ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.

ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใดๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหนาที่เชนเดียวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได 
                                                 

๕ มาตรา ๑๕ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข ใหตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อยางนอยสองคน และกรรมการ ก.ค.ศ. ที่เปนผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด และใหนํา
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จะเปนกรรมการใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะเดียวกันมิได เวนแตการเปนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๑๙  ให ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการผลิตและ

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  กําหนดนโยบาย วางแผน และกําหนดเกณฑอัตรากําลังของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งใหความเห็นชอบจํานวนและอัตราตําแหนงของหนวยงาน
การศึกษา 

(๓)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังไมเหมาะสมเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม 

(๔)  ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

(๕)   พิจารณาวินิ จฉั ยตีความปญหาที่ เ กิดขึ้ น เนื่ อ งจากการใชบั งคับ
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติตามนั้น 

(๖)  พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการ
พิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๗)  กําหนดวิธีการและเง่ือนไขการจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา รวมทั้งกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ และการยกยอง
เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๙)  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลอ่ืนแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๑๐)  พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

(๑๑)  สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนําและช้ีแจงดานการ
บริหารงานบุคคลแกหนวยงานการศึกษา 

(๑๒)  กําหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓)  กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการ
บริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียก
เอกสารและหลักฐานจากหนวยงานการศึกษาใหผูแทนของหนวยงานการศึกษา ขาราชการ หรือ
บุคคลใด มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับ รวมทั้งใหสวนราชการ 
หนวยงานการศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.ค.ศ. 

(๑๔)๗ ในกรณีที่ปรากฏวาสวนราชการ หนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไมถูกตองและไมเหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยง
กับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ให ก.ค.ศ. มีอํานาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกลาวไวเปนการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการ
ใดแลว ใหสวนราชการหนวยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู
มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น 

(๑๕)  พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่ควรไดรับ 

(๑๖)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการตางๆ ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๗)  พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 
เดือน ปเกิด และควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ (๑๔) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 

 
มาตรา ๒๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.ค.ศ.” โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เ รียกโดยยอวา “เลขาธิการ ก.ค.ศ.” ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
(๒)  วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและการจัดระบบบริหารราชการในหนวยงานการศึกษา 
(๓)  ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  พัฒนาระบบขอมูล และจัดทําแผนกําลังคนสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
(๕)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับ

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๖)  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และบริหารเงินทุน ตลอดจนสวัสดิการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ของ

หนวยงานการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเสนอ ก.ค.ศ. 
(๙)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ

ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑๘  ใหมีคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําเขตพื้นที่การศึกษา เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ ประกอบดวย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคนโดยเลือก
จากอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                                                 
๘ มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) อนุกรรมการโดยตําแหนงจํานวนสองคน ไดแก ผูแทน ก.ค.ศ. และผูแทน
คุรุสภาซ่ึงคัดเลือกจากผูที่มีความรู ความสามารถหรือประสบการณดานการบริหารงานบคุคล ดาน
การศึกษา ดานกฎหมายหรือดานการเงินการคลัง 

(๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผูที่มีความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณดานการบริหารงานบุคคล ดานการศึกษา ดานกฎหมายหรือดาน
การเงินการคลัง และดานอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
ดานละหนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนขาราชการครูผูสอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยาง
ละหนึ่งคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยางละหนึ่งคน และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนจํานวนหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทน ก.ค.ศ. และอนุกรรมการตาม (๓) ตองไม

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนอนุกรรมการตาม (๒) ซึ่งเปนผูแทนคุรุสภาตอง
เปนสมาชิกคุรุสภาและเปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ อนุกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ ที่ปรึกษา หรือผูมีตําแหนงบริหารในพรรค
การเมือง 

คุณสมบัติอ่ืน หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของอนุกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๒๒๙  การประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําความในมาตรา 

๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหนงและ
เกล่ียอัตรากําลังใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

(๒)  พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                 
๙ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกขตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสรางขวัญกําลังใจ การปกปอง
คุมครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖)  กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๗)  จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๘)  จัดทํารายงานประจําปที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙)  พิจารณาใหความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ไมอยูในอํานาจและหนาที่ของผูบริหารของหนวยงานการศึกษา 

(๑๐)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เปนอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

(๒)  เสนอแนะการบรรจุและแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู
ในอํานาจและหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๓)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษาในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕)  จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๖)  จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ํา และเกณฑการ
ประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานการบริหารงาน
บุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป 

(๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๕  ในสวนราชการอื่นนอกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสวนราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพนจากตําแหนงและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

บรรดาบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นที่อางถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งตามวรรคหนึ่งดวย เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใชบังคับกับหนวยงานการศึกษา
อ่ืนใดที่จําเปนตองมี อ.ก.ค.ศ. ของหนวยงานการศึกษานั้นโดยเฉพาะดวย 

ในกรณีที่สวนราชการตามวรรคหนึ่งมิใชสวนราชการในกระทรวง ให ก.ค.ศ. มี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนราชการนั้น 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังตอไปนี ้
(๑)  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
กําหนด 

(๒)  เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

(๓)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

(๔)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๑๖ มาใชบังคับแกคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 

(๓)  สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๔)  จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 

(๕)  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๖)  ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

 
มาตรา ๒๘  ใหผูบริหารหนวยงานการศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด เปนผูบังคับบัญชาและบริหารหนวยงาน และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับแกผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๙  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับ
การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันในเรื่องอ่ืนๆ จะกระทํา
มิได 

 
มาตรา ๓๐  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูซึ่งจะเขารับราชการเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี ้

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

(๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองคกรวิชาชีพนั้นๆ 

(๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(๘)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
 
มาตรา ๓๑  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนงสําหรับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมนั้นใหใน
อัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจไดรับเงินเพิ่มคาครอง

ชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด ใหนําหลักเกณฑเก่ียวกับเรื่องดังกลาวที่ใชกับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและระเบียบ

การแตงเคร่ืองแบบใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๓ 
การกําหนดตาํแหนง 

วิทยฐานะ และการใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ๓ ประเภทดังนี ้
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

ดังตอไปนี ้
(๑)  ครูผูชวย 
(๒)  ครู 
(๓)  อาจารย 
(๔)  ผูชวยศาสตราจารย 
(๕)  รองศาสตราจารย 
(๖)  ศาสตราจารย 
ตําแหนงใน (๑) และ (๒) จะมีในหนวยงานการศึกษาใดก็ได สวนตําแหนงใน 

(๓) ถึง (๖) ใหมีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
ข.๑๐ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนง

ดังตอไปนี ้
(๑) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๘ ข. แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(๓) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตําแหนงผูบริหารใน (๑) และ (๒) ใหมีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา

ตามประกาศกระทรวง ตําแหนงผูบริหารใน (๓) และ (๔) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตําแหนงผูบริหารในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา การกําหนดระดับ

ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ค. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศก 
(๒)  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของ

ขาราชการที่ ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค. (๒) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวของกับการกําหนดตําแหนง และการให
ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ เปน

ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ไดแก 
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ครูชํานาญการ 
(๒)  ครูชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ครูเช่ียวชาญ 
(๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(๒)  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๓)  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการชํานาญการ 
(๕)  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๖)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๗)  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(๒)  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๓)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
(๔)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี ้
(๑)  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
(๒)  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
(๓)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
(๔)  ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ 
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ใหตําแหนงคณาจารยดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่ง ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑  ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีในหนวยงาน

การศึกษาใดจํานวนเทาใด และตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและ

มาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไวเปนบรรทัดฐานทุก
ตําแหนง ทุกวิทยฐานะเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงาน
ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที ่

ในการจัดทํามาตรฐานตําแหนงทุกตําแหนง ใหจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทและสายงานที่มีลักษณะงานอยางเดียวกัน
หรือคลายคลึงกันใหอยูในตําแหนงประเภทหรือสายงานเดียวกัน หรือโดยประมาณเปนกลุม

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เดียวกัน โดยแสดงชื่อตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูที่ดํารงตําแหนงนั้น 

 
มาตรา ๔๓  ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมายตรวจสอบการกําหนด

ตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม ในกรณีที่
ลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด ที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปลี่ยนแปลงไป ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นใหมใหเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน เงินวิทย

ฐานะ และเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาํตาํแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผูใดจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด วิทยฐานะใด จะไดรับเงินเดือนอยางใด 
ตามมาตรา ๓๑ ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของอันดับ ใน
กรณีที่จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาข้ันต่ําหรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
หมวด ๔ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 
มาตรา ๔๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดสําหรับตาํแหนงนัน้ 
โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับสําหรับการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ
ราชการตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ 
และมาตรา ๖๗  

 
มาตรา ๔๖  ผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา  ๓๐  และตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานตําแหนงนั้นตามมาตรา ๔๒ 

สําหรับผูดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๓๐ (๔) และ (๘) ใหมี สิทธิสมัคร
สอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตามที่สอบแขงขันไดก็ตอเมื่อ
พนจากตําแหนงนั้นๆ แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๗  ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาใดมีความพรอมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบใหหนวยงานการศึกษานั้นเปนผูดําเนินการ
สอบแขงขัน 

หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการที่เก่ียวกับการสอบแขงขัน 
ตลอดจนเกณฑตัดสินการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไป
ข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานการศึกษาอาจรับสมัคร

สอบแขงขันเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชาใดได ทั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองมี
คุณสมบัติพิเศษในสาขาวิชานั้นๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ หากภายหลังปรากฏวาผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงตามมาตรา ๔๒ หรือขาดคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๔๘ อยู
กอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตอง
หานั้นก็ดี ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกจากราชการนั้น 
และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษาไมสามารถดําเนินการสอบแขงขันได หรือการสอบแขงขันอาจทําใหไมไดบุคคลตองตาม
ประสงคของทางราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอ่ืนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  หนวยงานการศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือ

ประโยชนแกราชการที่จะตองบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ
หรือเช่ียวชาญระดับสูงเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากอน แลวใหขออนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพิจารณาอนุมัติใหส่ังบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใด วิทยฐานะใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และกําหนดเงินเดือนที่จะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งได ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๒  นอกจากการบรรจุและแตงตั้งเพ่ือใหบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลว ก.ค.ศ. อาจกําหนดใหตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบางตําแหนงเปนสัญญาจางปฏิบัติงานรายปหรือโดยมีกําหนดเวลาตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเปนพนักงานราชการ 
โดยไมตองเปนขาราชการก็ได 

ในกรณีที่ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลภายนอก และ 
ก.ค.ศ. กําหนดใหมีสถานภาพเปนขาราชการ ใหผูนั้นมีสิทธิหนาที่และไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางสัญญาจาง 
เวนแตสัญญาจางนั้นจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือกําหนดยกเวนเปนกรณีเฉพาะไว 

ใหนําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การ
สรรหาและการบรรจุและแตงตั้งของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับกับผูดํารง
ตําแหนงตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๑)  การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับ
อนุมัติจาก ก.ค.ศ. แลว ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

“(๒)๑๒ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

(๓)๑๓ การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตําแหนงผูบริหารที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) 
ตําแหนงศึกษานิเทศก ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงาน

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๓ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๕๓ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เขตพื้นที่การศึกษา ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
และตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู และตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปน
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๕)  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิไดอยูใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดอยูเปนผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เวนแตตําแหนงซึ่งมี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษใหดําเนินการตาม (๑) โดยอนุโลม 

(๖)๑๔ การบรรจุและแตงตั้งตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
ตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย ตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖) ใหนํา
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลมโดยให
สภาสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี เวนแต 
ก.ค.ศ. จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ใหมีคณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง (๒) ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา เปนกรรมการ และ
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนกรรมการและเลขานุการทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจํานวนเขตพื้นที่
การศึกษา 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
บรรดาบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ที่บัญญัติถึงผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 

ใหหมายถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามวรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๕๔  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ

การเลื่อนเปนวิทยฐานะใดตองเปนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา ๔๒ ซึ่งผานการประเมิน 
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ในดาน
การเรียน การสอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๕๓ (๖) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๕  ใหมีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนระยะๆ เพ่ือดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ความชํานาญการ 
หรือความเชี่ยวชาญในตําแหนงและวิทยฐานะที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมผานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหมีการพัฒนาขาราชการผูนั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหสามารถผานการประเมินผลการปฏิบัติงานได 

(๒)  ใหดําเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ หรืองดเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ แลวแตกรณี 

(๓)  ในกรณีที่ผู ใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับที่กําหนด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 
๑๑๐ (๖) 

การดําเนินการตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๖๑๕  ผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ 
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครู
ผูชวย ใหผูนั้นเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองปกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ครู ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขม แลวแตกรณีผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดีหรือไมมีความรู หรือไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมิน
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมอยูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด โดยไมควรใหรับราชการตอไปก็ให ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะครบ
กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมหรือไมก็ตาม 
ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ดังกลาวแลว และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวา ควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ส่ังให  

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหรือวิทยฐานะที่จะไดรับแตงตั้งตอไป และใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา แลวแตกรณ ี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม แลวแตกรณี ถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามมาตรา ๖๖ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีจะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ
ตามวรรคสองหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น 
แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา ๖๖ เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สอง หรือมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงใดถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมใหม 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ผูใดถูกลาวหาวากระทําความผิดอาญาหรือกระทําผิดวินัย โดยมีมูลตามที่กลาวหาวาได
กระทําผิดดังกลาวใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยไดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือเมื่อมีกรณีที่บุคคลดังกลาวจะตองออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสามหรือตาม
มาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น ส่ังลงโทษหรือส่ังใหผู
นั้นออกจากราชการ แลวแตกรณ ี

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขม ที่มิใชเปนการถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ
หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรอื
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 

 
มาตรา ๕๗  การเปลี่ยนตําแหนง การยายและการโอนของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูนั้นอาจถูกเปล่ียนตําแหนงหรือยายตาม
วรรคหนึ่งได เวนแตถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามมาตรา ๑๑๙ 

 
มาตรา ๕๘  การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินที่มิใชพนักงานวิสามัญ และการโอนขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมิใชขาราชการการเมือง มาบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจทําไดหากบุคคลนั้นสมัครใจ โดยใหผูมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๕๓ ของหนวยงานการศึกษาท่ีประสงคจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา แลวแตกรณี อนุมัติโดยใหคํานึงถึงประโยชนที่หนวยงานการศึกษานั้นจะไดรับเปน
สําคัญ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใดและใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด แตเงินเดือนที่จะใหไดรับตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวน
แตจะเปนการโอนตามวรรคสอง 

การโอนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ินและขาราชการอื่น ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือกมาใหบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่
โอนตามมาตรานี้ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานการเปรียบเทียบตําแหนงระหวางประเภทขาราชการ
ตางสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคล เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหรับเงินเดือน
เทาใด ทั้งนี้ เงินเดือนที่จะไดรับ จะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณวุฒิ ความสามารถ ความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน เวนแตเปนการโอน
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๕๙๑๖ การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารง

ตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอื่นภายในสวนราชการหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตางเขต
พ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้ง ดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติแลว 
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นตอไป 

การยายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูส่ังยายโดยอนุมัติ ก.ค.
ศ.๑๗ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การยายขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยายไปบรรจุ
และแตงตั้งในตําแหนงซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด จะกระทําไดเมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงแลว 

หลักเกณฑและวิธีการยายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๖๐  ภายใตบังคับตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ ให ก.ค.ศ. ดาํเนนิการ

ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่หรือยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
โดยยึดหลักการใหอยูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งดังกลาวไดไมเกินสี่ป เวนแตมี
เหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการจะใหปฏิบัติหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันได
คราวละหนึ่งปแตตองไมเกินหกป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๑  การเลื่อนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนตําแหนงที่มิได

กําหนดใหมีวิทยฐานะเพื่อใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน ใหกระทําไดโดยการสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือก คัดเลือก หรือประเมินดวยวิธีการอื่น 

กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได ผูไดรับ
คัดเลือก หรือผูผานการประเมินดวยวิธีการอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

การสอบแขงขันใหเปนไปตามมาตรา ๔๗ สวนการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก
ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการ
เก่ียวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือผูซึ่งจะไดรับการคัดเลือก 
เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี การยกเลิกบัญชีผูสอบได วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ ใหเปนไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๒  การแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๑ สําหรับผู

สอบแขงขันได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหแตงตั้งไดตามความเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและ
ประวัติการรับราชการ 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการแตงตั้ง ให

เล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ โดยไมเขาเกณฑมาตรฐานตําแหนง หรือมาตรฐานวิทยฐานะ 
หรือไมผานกระบวนการเลื่อนตําแหนงหรือกระบวนการเลื่อนวิทยฐานะตามกฎหมาย หลักเกณฑ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือผูส่ังส่ังไมถูกตองหรือไมมีอํานาจสั่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมโดยพลัน ในกรณีเชนนี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนทีไ่ดรับไป
แลวหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น เวนแต ก.ค.ศ. จะอนุมัติใหเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะในกรณีนั้นเปนพิเศษเฉพาะราย 

ผูที่ถูกส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิมตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
เงินเดือนที่พึงจะไดรับตามสถานะเดิมถาหากวาผูนั้นไมไดเล่ือนตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
รวมทั้งใหมีสิทธิไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปสําหรับตําแหนงหรือวิทยฐานะเดิม 
และใหถือวาผูนั้นไมมีและไมเคยมีสถานภาพอยางใดที่ไดรับเลื่อนตําแหนง หรือเล่ือนวิทยฐานะ
นั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหผูบังคับบัญชา
ของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว 

และมิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงคจะรับผูนั้นเขารับราชการ ให
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดและใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเหมือนเปนเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้น
กลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจาก

ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการ
ทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือ
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงและผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมได
ถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา
เดิม ใหย่ืนเรื่องขอกลับเขารับราชการภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการ
ทหาร และใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนง วิทยฐานะ และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรค
หนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลา
ราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๗  พนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือไมใชขาราชการหรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไมใช
ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางราชการประสงครับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ที่ประสงคจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย 
พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.ค.ศ. หรือผูที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่
ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใหมีตําแหนงใด วิทยฐานะใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใดให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
กําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความสามารถและ
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่ง ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือในขณะที่เปนขาราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา  ๖๘   ภายใตบั งคั บกฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห ารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ถาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดวางลง หรือผู
ดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการในตําแหนงนั้นได 

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจและหนาที่ตามตําแหนงที่
รักษาการนั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย หรือมีคําส่ังของผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เปนกรรมการ หรือ
ใหมีอํานาจและหนาที่อยางใดก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจและ
หนาที่อยางนั้นในระหวางรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณ ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ก.ค.ศ. อาจ
เสนอแนะตอหัวหนาสวนราชการ ใหส่ังใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติราชการในหนวยงานการศึกษา
ใดเปนการชั่วคราวได 

สําหรับการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปปฏิบัติราชการใน
หนวยงานการศึกษาใดเปนการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําสวน
ราชการ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี เปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนง
หนาที่เดิมได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา  ๗๑   ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเปน  หัวหนาสวนราชการหรือ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. กําหนดได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
หมวด ๕ 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
เปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย 
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใสและพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติใน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้ ภายใตบังคับมาตรา ๗๔ 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ เปน
ประโยชนตอผูเรียนเปนหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติ 

หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอมเหตุผลที่ไมเล่ือนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได

ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคสามแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผูส่ัง
เล่ือนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๗๔  ให ก.ค.ศ. กําหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหนงที่มีวิทยฐานะ เพ่ือใหปฏิบัติงานบังเกิดผลดี
และมีความกาวหนาและไดมาตรฐานงานของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.
ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการและหนวยงาน
การศึกษาดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจ
กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูที่มีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเดนหรือผู
ที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหไดรับเงินวิทยพัฒนได ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗๖  ใหสวนราชการและหนวยงานการศึกษามีหนาที่จัดสวัสดิการใหแก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือ
เสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๗๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตายอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหจัดสวัสดิการแกครอบครัวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๕๐ กอนการมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ ใหผูบังคับบัญชาแจง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน 
ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของขาราชการในฐานะเปน
พลเมืองที่ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูอยูใตบังคับบัญชา

และมีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๘๐  ใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๘๑  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนผูอยูใตบังคับ

บัญชา โดยการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเปนความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผูบังคับบัญชาอาจสงหรืออนุญาต
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย โดยใหถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ
มีสิทธิไดเล่ือนขั้นเงินเดือนในระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใต
บังคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม 

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาวินัยที่บัญญัติเปน

ขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองสนับสนุนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยดวยความบริสุทธิ์ใจและมีหนาที่วางรากฐานใหเกิดระบอบการปกครองเชนวานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอา
ใจใส รักษาประโยชนของทางราชการ และตองปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยางเครงครัด 

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตน ไมวาจะ
โดยทางตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิดวินัยอยางรางแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ราชการให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียน และไมใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอ
หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย
แกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัด
ขืนหรือหลีกเล่ียงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการ
ไม รักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองตรงตอเวลา อุทิศเวลา

ของตนใหแกทางราชการและผูเรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
มิได 

การละท้ิงหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือการละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน
กวาสิบหาวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียน
และระหวางขาราชการดวยกันหรือผูรวมปฏิบัติราชการ ตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน
ธรรมแกผูเรียนและประชาชนผูมาติดตอราชการ 

การกลั่นแกลง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงผูเรียน หรือประชาชนผูมา
ติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกล่ันแกลง กลาวหา

หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง 
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายอยางรายแรง

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๙๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมกระทําการหรือยอม

ใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ใน
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยมีความมุงหมายจะใหเปนการซื้อ
ขาย หรือใหไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ
กระทําอันมีลักษณะเปนการให หรือไดมาซึ่งทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืน เพ่ือใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเที่ยงธรรม เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมคัดลอกหรือลอก

เลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือนําเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือจาง วาน 
ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการเพื่อไปใชในการเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อน
ตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการใหไดรับเงินเดือนในระดับที่สูงข้ึน การฝาฝนหลักการ
ดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือรับจัดทําผลงานทางวิชาการไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือให
ผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเปนกรรมการ

ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน
หรือบริษัท 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองวางตนเปนกลาง

ทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เก่ียวของกับประชาชน โดยตองไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาศัยอํานาจและหนาที่ราชการของตนแสดงการฝกใฝ สงเสริม เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุม
บุคคล หรือพรรคการเมืองใด 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินการ
ใดๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาทองถ่ินผูบริหารทองถ่ิน หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งจะตองไมใหการสงเสริม สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืนกระทําการใน
ลักษณะเดียวกัน การดําเนินการที่ฝาฝนหลักการดังกลาวนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตน

และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อัน
ไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันใดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนใหผูอ่ืน
เสพยาเสพติด เลนการพนันเปนอาจิณ หรือกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา 
ไมวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะ
เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มี
วินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยใหกระทําโดยการเอาใจใส 
สังเกตการณและขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัย ในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย
ทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันท ี

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมี
พฤติกรรมปกปอง ชวยเหลือเพ่ือมิใหผูอยูใตบังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัย หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดฝาฝนขอหามหรือไม

ปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับ
โทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 
(๔)  ปลดออก 
(๕)  ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผู

ลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๗  การลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหทําเปนคําส่ัง 

วิธีการออกคําส่ังเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ. ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่
ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และ
มีเหตุผลอยางใดในการกําหนดสถานโทษเชนนั้น 

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๘  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตอง
แจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดย
ระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 

การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตองมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัยอยาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายแรงเทานั้น เวนแตกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และ
ในจํานวนผูถูกกลาวหาดังกลาวผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกลาวหาผูหนึ่งผูใดเปน
ผูบังคับบัญชาที่มีลําดับชั้นสูงกวาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหารายอื่น ก็ให
ผูบังคับบัญชาในลําดับชั้นสูงกวาดังกลาวเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ทั้งหมด 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือ
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ของผูถูกกลาวหาแต
ละรายประสานการดําเนินการรวมกันในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีที่มีปญหาหรือความเห็นขัดแยงในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
วรรคสามถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ถาในระหวางผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ตาง
เขตพื้นที่การศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณี
ตางสวนราชการใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อ
รักษาประโยชนของทางราชการ หรือจะทําใหการสอบสวนนั้นเสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ใหผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดดังกลาวมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นสอบสวนแทนได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด มีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทาง
วินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  เมื่อไดดําเนินการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๙๘ แลว ถาฟง

ไดวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย ใหส่ังยุติเร่ือง ถาฟงไดวากระทําผิดวินัยใหดําเนินการตาม
มาตรา ๑๐๐ และในกรณีที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองลงโทษปลดออก หรือไลออก ถามีเหตุ
อันควรลดหยอนผอนโทษหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไม

รายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน
ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชาในสถานโทษใด ไดเพียงใด ใหเปนไปตามทีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน แลวแตกรณีเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  สําหรับตําแหนงอธิการบดี ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตําแหนงศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงใด
หรือตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะใดซึ่งกระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว 
หรือเปนการดําเนินการของผูบังคับบัญชาที่มีตําแหนงเหนือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามวรรคหก หรือที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๘ วรรคหา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

(๒)  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก (๑) ใหเสนอ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาพิจารณา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ ถาเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตางหนวยงานการศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากระทําผิดวินัยรวมกัน และถาผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูถูกกลาวหาแตละ
รายที่สังกัดแลวแตกรณี มีความเห็นขัดแยงกัน ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา ถาเปนความเห็นขัดแยงระหวางผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือ อ.ก.ค.ศ. ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใดแลวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งหรือปฏิบัติไปตามมตินั้น 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๘ 
วรรคสองหรือมาตรานี้ได 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกวาวหา
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตาม
มาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ มาตรา ๑๑๑ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวน
ไวแลว คณะกรรมการสอบสวนจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการ
สอบสวนและทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตาม
หมวดนี้แลวก็ได แตทั้งนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผู
ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนํา
สืบแกขอกลาวหาไดดวย 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ ดังตอไปนี้ดวย 
คือ 

(๑)  เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหา
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผู
นั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว 
เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๙๕ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดออกจากราชการ เวนแตผลการสอบสวนหรือพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่
จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนใหส่ังงดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา
กระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้น
กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๐ วรรคหก มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดพักราชการหรือ
ออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือ
มาตรา ๑๑๕ แลวแตกรณีมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๕ และแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวใน
หมวดนี้ตอไปได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอด
ระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการและผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ
ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไว
กอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๑๐๔  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด หรือส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกจากราชการไปแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)๑๘ การรายงานการดําเนินการทางวินัยไมรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไดรับรายงานแลวเห็นวาการยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็
ใหมีอํานาจสั่งงดโทษลดสถานโทษ เพ่ิมสถานโทษ เปลี่ยนแปลงและแกไขขอความในคําส่ังเดิม 
หรือดําเนินการอยางใดเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและความยุติธรรมได
ตามควรแกกรณี และหากเห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไดหรือหากเห็นวาเปนกรณีที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของตน ก็ใหแจงหรือ
รายงานไปยังผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจหนาที่เพ่ือดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป เมื่อหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดพิจารณาตามอํานาจหนาที่แลวใหเสนอ
หรือรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาไดพิจารณา
แลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการพิจารณา แตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการซึ่งไดรับ
รายงานมีความเห็นขัดแยงกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาตอไป 

(๒)๑๙ การรายงานการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงของผูบังคับบัญชาตั้งแต
หัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงมา เมื่อผูบังคับบัญชาได

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐๔ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๐๔ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการทางวินัยแลว ใหรายงานไปยังหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแลวแตกรณี และเมื่อหัวหนาสวนราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาตามอํานาจหนาที่แลว ใหรายงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ก.ค.ศ. พิจารณา
ตามลําดับ 

สําหรับการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือหัวหนาสวน
ราชการหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป และมิใชเปนการดําเนินการตามมติ
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
พิจารณา และมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ หรือหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

การรายงานตามมาตรานี้ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมดูแลใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวด ๖ และหมวดนี้โดย
ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ หรือ
คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน หรือกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการ
ทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.ค.ศ. ให อ.ก.ค.ศ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
พิจารณาเห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู
ตางทองที่หรือเขตพื้นที่การศึกษา ก็ให ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แลวแตกรณี มีอํานาจ
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนให
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการ
สอบสวนหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานการศึกษาดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรค



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สอง หรือวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยู
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น 
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองส่ังลงโทษทางวินัยใหปรับ
บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมาย
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๘ 
(๔)  ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา 

มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา 
๑๑๘ 

(๕)  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 
(๖)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐๙ 
วันออกจากราชการตาม (๔) (๕) และ (๖) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. วาง

ไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตองออกจาก

ราชการตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๐๘  นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก
ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได แต
ตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมได
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผู
นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออก และ
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๙  ภายใตบังคับตามมาตรา ๑๑๙ เมื่อขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไมมีกรณีเปนผูถูกส่ังใหออกจาก
ราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่หนวยงานการศึกษา
ของผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยูไดรับหนังสือแจงการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตําแหนงวางหรือตําแหนงอ่ืนที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษานั้นพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๒ ให
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูบริหารหนวยงานการศึกษานั้น สงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหนํามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม. 

ในกรณีที่หนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่งไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่
สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได และผูบังคับบัญชาหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืนที่ไมตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหนวยงานการศึกษาอื่น ถาภายในสามสิบวันนับแตวันที่สวน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับเรื่องจากหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง มี
หนวยงานการศึกษาอื่นที่มีตําแหนงวาง หรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาเห็นวาผูนั้นมีความเหมาะสม
ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาหนวยงาน
การศึกษาใดไมมีตําแหนงวางหรือตําแหนงที่สามารถยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หรือ อ.



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีไมอนุมัติ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังให
ผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการออกจากราชการตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ แต
ในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
นอกจากทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว 
ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว 
ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ 
ตามความประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๓)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 
๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๔)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูลก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และนํา
มาตรา ๑๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติวา
ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

(๕)  เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

(๖)  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหา

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ 
เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือ
พยานก็ไดและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๙๘ วรรคสอง วรรคหา และวรรคเจ็ด มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ และมาตรา ๑๐๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๙๘ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๙๘ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ วรรค
สอง วรรคสี่หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยาง
ย่ิงวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะสั่งใหลงโทษ
วินัยอยางรายแรง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเร่ืองให ก.ค.ศ. 
หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๐ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให
ผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 
๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๑๑๓  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุก

โดยคําส่ังของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๕๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๔  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังใหผูนั้นออกจาก
ราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่
จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๕  ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้ 

หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา ใหผูบังคับบัญชาที่มี
ตําแหนงเหนือข้ึนไปของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ 
หรือตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา แลวแตกรณีได 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แลว เห็นสมควรใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ก็ใหหัวหนา
สวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือ
มาตรา ๑๑๑ แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือ
มาตรา ๙๘ วรรคสอง กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงไวแลว ใหสงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีพิจารณา 

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ใหรายงานไปยัง ก.ค.ศ. หรือ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการ
ออกจากราชการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นเปนการ
สมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพ่ือ
ประโยชนในการควบคุมดูแล ใหหนวยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ 
หรือตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง หรือวรรคสามหรือวรรคหา โดยถูกตองและเหมาะสมตามความ
เปนธรรม ก็ให ก.ค.ศ. มีอํานาจสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความ
จําเปนและใหนํามาตรา ๑๐๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการใหสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่
ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาทําการสอบสวน
แทนในเรื่องเก่ียวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๐ (๔) และมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๘  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๙ ได โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูใน
ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวน
ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
พิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้หรือมาตรา ๔๙ แลวแตกรณี โดยอนุโลม และในกรณีที่
จะตองส่ังใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๙  ภายใตบังคับหมวด ๗ และหมวด ๙ ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอาจถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในตําแหนงซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
เวนแตการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๗ (๑) 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๑  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน ใหมีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา ๑๒๒  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษปลด

ออก ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณี ตอ ก.ค.ศ. 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง และให ก.ค.ศ. พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณ ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง มีมติไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ 
ก.ค.ศ.๒๐ 

มติของ ก.ค.ศ. ตามวรรคสอง ใหเปนที่สุด๒๑ 
 
มาตรา ๑๒๔  หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องที่เก่ียวกับการอุทธรณและพิจารณา

อุทธรณ และการรองทุกขและพิจารณารองทุกข ตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๓ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกข เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.
ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดมีมติเปนประการใดแลว ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๕๓ ส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๕  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดวินิจฉัยอุทธรณหรือรองทุกขตามมาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ 
แลว ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือกรณีที่
มิไดบัญญัติใหมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามหมวดนี้ ผูนั้นยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล
ปกครองไดภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

เมื่อศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนประการใดแลว ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการแกไขคําส่ังไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน

สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา 
๕๘ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตาม
หมวดนี้ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอน
มาบรรจุเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็
ใหสงเร่ืองใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๑ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
                                                 

๒๐ มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๑ มาตรา ๑๒๓ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๒๗  ในระหวางที่ ยังมิไดดําเนินการใหมี ก.ค.ศ. ให ก.ค. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ จนกวาจะมีการแตงตั้ง ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวตาม
มาตรา ๑๒๘ แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่เปน ก.ค.ศ. ตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่เปน อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. อ่ืนที่จําเปนในการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย ใน
การทําหนาที่ดังกลาวอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือทําหนาที่แทนก็ได 

ในกรณีที่ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการให ก.ค. วางลง ให ก.ค. ตามวรรคหนึ่ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู เวนแตจะมีจํานวนกรรมการเหลือไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเปนกรรมการใน ก.ค. เพ่ิมขึ้นจนครบ
จํานวน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒๘  ให ก.ค. ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๑๒๗ ดําเนินการสรรหา

บุคคลที่เหมาะสม  เพ่ือเสนอตอรัฐมนตรีแตงตั้งเปน ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาชั่วคราวทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ การสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งดังกลาวใหคํานึงถึง
องคประกอบของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เวนแต
กรณีมีความจําเปนจะตองแตงตั้งเปนอยางอ่ืนเพื่อปฏิบัติหนาที่ช่ัวคราว 

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราวมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีหนาที่จัดทํากฎ ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๑ วรรคสามและวรรคสี่ 
รวมทั้งดําเนินการอื่นเพื่อใหมีการดําเนินการใหมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. ช่ัวคราวมอบหมาย 

ให ก.ค.ศ. ช่ัวคราว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาชั่วคราว ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๑๒๙   หน วยงานทางการศึกษาใดที่ ได มี ก าร กํ าหนดไวต าม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถือวาเปนหนวยงานการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.ค.ศ. 
จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๐  ขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 
๒๕๒๓ ที่ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และดํารงตําแหนงหรือดํารงตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ในระหวาง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนดตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตามวรรค
หนึ่ง ใหขาราชการครูซึ่งดํารงตําแหนงอยูเดิมมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตลอดจน
มีสิทธิอ่ืนๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยูตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายที่เก่ียวของไปพลางกอน 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตามวรรคสองแลว 
แตยังมิไดกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยูไปพลางกอน  ทั้งนี้ การกําหนดใหขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงใดไดรับเงินเดือนระดับใด หรือเงินประจําตําแหนงระดับใด ให
เปนไปตามที่ ก.ค .ศ .  กําหนด  ในกรณีนี้ถาตําแหนงใดเปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเปนตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนงขาราชการครูตามกฎหมาย
ดังกลาว สําหรับการเทียบตําแหนงวิทยฐานะใด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงอัตราใด ใหเปนไป
ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ใหขาราชการครูซึ่งสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือกระทรวง
วัฒนธรรม แลวแตกรณีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให
นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดสวนราชการหรือหนวยงานใดในกระทรวง อยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญตอไป แตถาตอมาไดมีการกําหนดให
สวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนหนวยงานการศึกษาหรือเปนสวนราชการหรือหนวยงานที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาใหถือวาผูนั้นเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีตําแหนงตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังไมมีการตรากฎหมายกําหนดใหขาราชการครูซึ่ง

ปฏิบัติงานอยูในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหนําความในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําหนาที่บริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาแตละแหงตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให อ.ก.ค.
ศ. วิสามัญมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๓๓  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิไดออก

กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานตําแหนง วิทยฐานะ หรือกําหนดกรณีใดเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่ ก.ค. หรือ ก.พ. กําหนดไวแลว 
ซึ่งใชบังคับอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให ก.ค.ศ. มีอํานาจวินิจฉัยชี้
ขาด 

ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนไปตามกฎ 
ก.ค.ศ. ถายังมิไดมีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไมอาจนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับได ให ก.ค.
ศ. ช่ัวคราว ซึ่งทําหนาที่ ก.ค.ศ. มีมติกําหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใชบังคับเปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการครูหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดที่เปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้มีกรณีกระทําผิดวินัย หรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี
อํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน แลวแตกรณี ที่ใชอยูขณะนั้น สวนการสอบสวน
พิจารณาและการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ เวนแต 

(๑)  กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมแลวเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณา
นั้นแลวแตกรณี เปนอันใชได 

(๓)  กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ืองหรือสงสํานวนเสนอให อ.ก.ค. กรม ซึ่ง
ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ที่ใชอยูในขณะนั้นและ อ.ก.ค. กรม ซึ่งทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณาเรื่องนั้นยังไมแลวเสร็จก็ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 
หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๕  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงาน
สวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือขาราชการอื่นตาม
มาตรา ๕๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดกระทําผิดวินัยหรือมีกรณีที่สมควรใหออก
จากราชการหรือออกจากงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือ
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้น อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นหรือดําเนินการใหผูนั้น
ออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๖  ผูใดถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 

๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา ๑๓๕ แหง
พระราชบัญญัตินี้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๑ หรือตามมาตรา ๑๒๒ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๓๗  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๕๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือมาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๗ มาตรา 
๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับแกขาราชการครูโดยอนุโลม หรือผูซึ่งถูกส่ังให
ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตามมาตรา 
๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๒ 

 
มาตรา ๑๓๘  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เฉพาะการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การ
ดําเนินการตอไปสําหรับการนั้นใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  การใดท่ีเคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ กอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้จะดําเนินการ
ตอไปไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่ ก.ค. ตั้ง อ.ก.ค. วิสามัญ และ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ

ข้ึนปฏิบัติหนาที่ใดๆ แทน ก.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ให อ.
ก.ค. วิสามัญ หรือ อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจนั้น ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ก.ค. มอบหมายตอไป 
จนกวากรณีจะแลวเสร็จ เวนแต ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหมีการจัดระบบขาราชการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม ตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๔ ไดกําหนดให
มีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสวนราชการที่บริหารและจัด
การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเห็นควรกําหนดใหบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการ
บริหารและการจัดการศึกษาสังกัดอยูในองคกรกลางบริหารงานบุคคลเดียวกันและโดยที่องคกร
กลางบริหารงานบุคคลและระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีหลักการที่ไมสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใหยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอีกทั้งไมสอดคลองกับหลักการปฏิรูประบบราชการ 
สมควรยกรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้ึนใหมแทน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพ่ือใหเอกภาพทางดานนโยบายการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาท้ังหมด จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๒ 
 

มาตรา ๑๖  ใหกรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงปฏิบัติ
หนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ และให
ดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหมีวาระอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการดังกลาว โดยมิใหนับเปนวาระการดํารงตําแหนงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
กรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาจนครบจํานวนตามองคประกอบ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๖ ก/หนา ๒๘/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๑๗   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิการรั กษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เก่ียวกับคณะกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งบทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ทําให
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยลาชาและไมมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอันจะ
เปนประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายิ่งข้ึน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 































หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก 
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม  การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอนัมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา  ๙๘  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

หมวด  ๑ 
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยหรือไดมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคหาแลว  และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

ขอ ๓ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหระบุดวยวาเปนคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง  และใหแตงต้ังจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน  ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน  โดยใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ  ในกรณจํีาเปนจะ
ใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง 
ไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  ประธานกรรมการตองดํารง
ตําแหนงและมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  โดยกรรมการสอบสวนจะตองมี 
ผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูได รับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
การดําเนินการทางวินัยตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดหรือรับรอง  หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน  และเมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตํ่ากวาหรือเทียบไดตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

ขอ ๔ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะ
ของผูถูกกลาวหา  เร่ืองที่กลาวหา  ชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะของผูที่ไดรับแตงต้ังเปน
คณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ  โดยมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๑  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๕ เมื่อมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมอืชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  ในการนี้ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได  
ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําส่ังดังกลาว  ใหถือ
วาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  และใหสงหลักฐานการแจงคําส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 

(๒) สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนทราบ  ภายในสามวัน
ทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  สําหรับประธานกรรมการใหสงพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่
กลาวหา  และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน   

ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ  ๓  เมื่อไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ถาผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดจํานวนผูไดรับ
แตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย  และใหนําขอ  ๕  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไมกระทบถึงการสอบสวน
ที่ไดดําเนินการไปแลว 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาและพยาน 

 
 

ขอ ๗ ในระหวางการสอบสวน  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตกรณีถูกส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอน 

ขอ ๘ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเร่ืองที่กลาวหา 
(๒) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูหมั้น  คูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  พี่นองรวมบิดามารดาหรือ

รวมบิดาหรือมารดา  ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้นของผูกลาวหา 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
(๖) มีเหตุอื่นซ่ึงนาเชื่ออยางย่ิงวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง 
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

หรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน  โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร  
ย่ืนตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  และใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการ
ทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน  พรอมทั้งแจงใหผู ถูกคัดคานทราบ  ในการนี้  ใหหยุดการ
สอบสวนไวกอน   

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้ง



หนา   ๓๑ 
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แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว  
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และส่ังแตงต้ังกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๓  
และขอ  ๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แตถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ัง 
ยกการคัดคานนั้น  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ทําการตามวรรคสาม  ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และให
ประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ  ๖  ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
ขอ ๙ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดตามขอ  ๘  วรรคหนึ่ง 
การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูบังคับ 
บัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว   
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหส่ังใหผูนั้นพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน  ถาเห็นวาการคัดคานไมมี
เหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ังยกการคัดคานนั้น  ทั้งนี้  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันทําการตาม
วรรคสาม  ใหถือวาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว  เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน   

การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือส่ังการตามผลการสอบสวนที่ 
เสร็จส้ินแลวตามวรรคสี่และวรรคหา  ไมกระทบถึงการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว 

ขอ ๑๐ ในการสอบสวน  คณะกรรมการสอบสวนตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ  และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  เวนแตจะมีผลทําให
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ  ก.ค.ศ.  นี้กําหนดตองลาชาออกไป  หรือปรากฏโดยสภาพเห็นไดชัดวาการให
โอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได  รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจง  
หรือปองกันสิทธิของตนได 

การอางพยานหลักฐานแกขอกลาวหา  ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

ขอ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได  แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา  หรือเสนอ
ความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน  ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวนั  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด   

ขอ ๑๓ ในการสอบสวน  ถามีการอางเจาหนาที่ของรัฐเปนพยาน  ใหถือเปนหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก  ใหความคุมครองพยานจากการถูกกลั่นแกลงหรือ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น  และประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน  ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  อํานวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เหมาะสมตามควรแกกรณี 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่
กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กลาวหา  โดยใหเร่ิมการสอบสวนและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม  ทั้งนี้  ในการพิจารณาใชดุลพินิจจะตองกระทําอยางอิสระ  
และเปนกลาง  โดยปราศจากอคติอยางใด  ๆ  ตอผูถูกกลาวหา 

ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปน  รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อประกอบการพิจารณา   

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกคร้ัง 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน  เพื่อที่จะ

พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา  ในการนี้  ใหรวมถึงการดําเนนิการดังตอไปนี้ดวย 
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา  พยานบุคคลหรือพยาน

ผูเชี่ยวชาญ  เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอย  หรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ  ทั้งทีเ่ปนคุณและ

เปนโทษแกผูถูกกลาวหา 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
ขอ ๑๖ เมื่อประธานกรรมการไดรับเร่ืองตามขอ  ๕  (๒)  แลว  ใหประธานกรรมการดาํเนนิการ

ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 
ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  เวนแตการประชุมตามขอ  ๒๔  และ 
ขอ  ๓๘  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด   



หนา   ๓๔ 
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การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย  แตในกรณีจําเปน
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได  ใหกรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวน 
คนหนึ่งทําหนาที่แทน 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการสอบสวนทุกคน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ  เวนแตกรรมการสอบสวนนั้นจะไดทราบการนัดในที่ประชุมแลว  
หรือมีเหตุจําเปนเรงดวนซ่ึงประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นได   

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ  ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม   

ขอ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๘  
ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ใหผูถูกกลาวหาทราบกอนสอบปากคําผูถูกกลาวหา   

ในกรณีที่คําขอหรือคําชี้แจงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลง  อันเห็นได
ชัดวาเกิดจากความไมรู  หรือความเลินเลอของผูกลาวหา  ผูถูกกลาวหา  หรือพยาน  แลวแตกรณี   
ใหคณะกรรมการสอบสวนแนะนําใหบุคคลดังกลาวแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตาม
ขอ  ๘  วรรคหนึ่ง  ใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปน
กรรมการสอบสวนตามคําส่ังตอไปอกีหรือไม 

หมวด  ๔ 
วิธีการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒๐ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ  ๑๖  โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ  ๒๓  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่กลาวหาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๑)  แลวเสร็จ 



หนา   ๓๕ 
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(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๒)  แลวเสร็จ 

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๓)  แลวเสร็จ 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๔)  แลวเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ได  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินหกสิบวัน   

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน   
ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เพื่อมีมติใหเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  กําหนด  ตามเหตุผล
และความจําเปน 

ขอ ๒๑ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ใหนําข้ันตอนการสอบสวนตามขอ  ๒๐  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสัง่ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบวัน  และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป 

ขอ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย  หรือโดยเหตุประการอื่น  จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

เมื่อมีการอางพยานหลักฐานใดในการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา   
ใหคณะกรรมการสอบสวนอานหรือสงตนฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นใหผูถูกกลาวหาตรวจดู  ถาผูถูกกลาวหา
ตองการสําเนาใหคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาใหแกผูถูกกลาวหาตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการสอบสวนอาจขอใหพยานผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นมาใหความเห็นหรือทําความเห็น
เปนหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ ๒๓ เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ  ๑๖  แลว   
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  ในการนี้  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงสิทธิ
และหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  และแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามขอ  ๒๔   

การแจงและอธิบายขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงเฉพาะพฤติการณเทาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาและตามพยานหลักฐาน  โดยไมตองแจงกรณีและมาตราความผิด  ทั้งนี้  ใหทําเปนบันทึกสองฉบับ  
ซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  และเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย   

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  อยางไร 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด   
หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ  
และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได  
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหาโดยละเอียด 
จะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตาม 
ขอ  ๒๔  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา  หรือไมมารับทราบ 
ขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  
หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการ
ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  เปนสามฉบับ   
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไว
หนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน 
การสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว  หากไมไดรับแบบ  สว.  ๒  
 คืนมา  ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว  และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตาม 
วรรคหาตอไป 

ขอ ๒๔ เมื่อไดดําเนินการตามขอ  ๒๓  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  และ
ถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง  แลวดําเนินการ
ตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  โดยอนุโลม 

ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหา  โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด   
ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  
โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน  ทั้งนี้  การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหแจง
พยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏไวในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  แมพยานหลักฐานจะฟง
ไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง  ใหทําบันทึกซ่ึง
มีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๓  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่ฉบบั  และ



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย 

เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะย่ืนคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผูถูกกลาวหาย่ืนคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา
เพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ   
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพื่อใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหดําเนินการตามขอ  ๓๘  
และขอ  ๓๙  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ  หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึก  ซ่ึงมีสาระสาํคัญตามแบบ  
สว.  ๓  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจง  นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตาม
แบบ  สว.  ๓  เปนสามฉบับ  เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  
โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับ
คืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว   
หากไมไดรับแบบ  สว.  ๓  คืนหรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด  
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว  และไม
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็น
เปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตาม
ขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา  ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๓๙  โดยมีเหตุผล 
อันสมควร  ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ  ๒๔  เสร็จแลว   
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  ๓๙  ถาคณะกรรมการสอบสวน
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เห็นวา  จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดย่ืนคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิย่ืนคําชี้แจง
เพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ  หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ใหรับไวพิจารณาตอไป 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ  ๓๗  ผูถูกกลาวหาจะย่ืนคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได  ในกรณีเชนนี้  
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได 

ขอ ๒๘ กอนเร่ิมสอบปากคําพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการ
สอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็ก  ใหสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
และใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได  และบุคคลที่เด็กรองขอหรือไววางใจเขารวมในการ
สอบปากคํานั้นดวย  หากผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็กต้ังรังเกียจขาราชการครูดังกลาวขางตนใหเปลี่ยนตัว
บุคคลนั้น 

ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ  หรือทั้งหูหนวกและเปนใบ  หรือมีความ
พิการทางกาย  หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม  ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลามที่เปน
กลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว 

ขอ ๒๙ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําหรือ 
จัดใหกระทําการใด   ๆ ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด   ๆ 
เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด  ๆ  หรือกระทําใหทอใจ  หรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคล
ใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหานั้น 
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ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะถูก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  และหามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา  หรือบุคคลตามขอ  ๒๘  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  หรือบุคคล
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหบันทึกถอยคําซ่ึงมสีาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๔  หรือ
แบบ  สว.  ๕  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  ถามีการแกไข  ทักทวง  หรือเพิ่มเติม  ก็ใหแกไขใหถูกตอง  หรือมิฉะนั้นก็ให
บันทึกไว  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคํา  ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวน
และผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวน 
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 

ในการบันทึกถอยคํา  หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลงลายมือชื่อ   
ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวย 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหนํามาตรา  ๙  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงานการสอบสวนตามขอ  ๓๙ 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให 
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบนัทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงาน
การสอบสวนตามขอ  ๓๙ 
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่  ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดําเนินการมอบหมายใหหัวหนา 
สวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษา  ในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได  โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให  ในกรณีเชนนี้   
ใหหัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่ไดรับมอบหมาย   
เลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคน
มารวมเปนคณะทําการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และใหนําขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  ขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในเร่ืองอื่นนอกจากที่
ระบุไวในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว  ถาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่รายงาน  ก็ใหส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน   
หรือแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอื่นวามี
สวนรวมในการกระทําการในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นดวย  ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องตนวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนดวย
หรือไม  ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเร่ืองที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงาน 
ไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง  หรือเปนความผิดกรณีอื่นตามที่รายงาน  ก็ใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้   
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ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้  ใหใชพยานหลักฐานทีไ่ด
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม   
ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวนการสอบสวนใหม   
หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม  มาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย 

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  ในเร่ืองที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  
บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งผูบังคับบัญชา 
เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา  ๙๘  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๘  จะนําสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๑  มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว  ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  โดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา  
พรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ  ทัง้นี ้ 
ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๗ ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ 
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  และใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสง
เร่ืองใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา  เพื่อดําเนินการตามขอ  ๔๐  ตอไป  ทั้งนี้  ใหผูบังคับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  ดวย 

 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การทํารายงานการสอบสวน 

 
 

ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหประชุม
เพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน  โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง  ทั้งขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของการกระทํา  ขอกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิงวินิจฉัย  ขอพิจารณา  และขอเสนอในการใชดุลพินิจ 

ในการพิจารณาลงมติ  ใหประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน  เพื่อใหออกความเห็น
ทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา  ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ก็ใหระบุดวยวาการกระทําของผูถูกกลาวหา
เปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับโทษสถานใด   

(๒) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย  หรือการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปน
ความผิดวินัย  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง 

(๓) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไมอยางไร 

(๔) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  ก็ใหมีความเห็นไปตามนั้น 

ขอ ๓๙ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ  ๓๘  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๖  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง  ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน  
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพยานหลักฐาน  ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม

ขอ  ๓๐  วรรคหก  และขอ  ๓๑  ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไวดวย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง 
ขอกลาวหา 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  อยางไร   
ถาไมผิดใหเสนอความเห็นยุติเร่ือง  ถาผิดใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับ
โทษสถานใด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา  หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองใน
หนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไม  อยางไร  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการสอบสวนไมไดความ
แนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ   
และสมควรใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  พรอมทั้งขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ   

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว  ใหเสนอสํานวนการสอบสวน   
พรอมทั้งสารบาญตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

หมวด  ๖ 
การพิจารณาสั่งสํานวนการสอบสวน 

 
 

ขอ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  
และขอ  ๔๖  แลวดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมีเหตุที่จะให
ออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  สมควรยุติเร่ือง  หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกบัหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  
ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนดังกลาว  หากเห็นวามีเหตุตามที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๑ 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกซ่ึงจะตองสงเร่ืองให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  
ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคส่ี  (๑)  หรือ  (๒)  หรือเปนกรณีตามมาตรา  ๑๑๒  ใหผูมี
อํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การสอบสวน  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  พจิารณา
ใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว  และใหผูมีอํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เห็นสมควรให
สอบสวนเพิ่มเติมประการใด  ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิม  เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได  หรือผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเปนการสมควรจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมข้ึนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  ในกรณี
เชนนี้  ใหนําขอ  ๓  และขอ  ๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เมื่อสอบสวนเสร็จแลว  
ใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม  ไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดย
จัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวยก็ได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหนําขอ  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๔๒ การพิจารณาพยานหลักฐานวาผู ถูกกล าวหากระทําผิดวินัยหรือไม   อยางไร   

ใหพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  และตองเปนพยานหลักฐานที่ไดสรุปแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบแลวเทานั้น   

หมวด  ๗ 
การสอบสวนที่มชิอบและบกพรอง 

 
 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ  ๓  ใหการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  
หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง  ใหการสอบสวนตอนนัน้เสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง 
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(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  ขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  
วรรคสอง  ขอ  ๒๙  ขอ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  หรือขอ  ๓๒  วรรคหนึ่ง 

ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไม เรียกผู ถูกกลาวหามารับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  หรือไมมี
หนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา   
อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง
โดยเร็ว  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง  ใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๒๔  ดวย 

ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  แตในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น  ถาผูถูกกลาวหา
ไมไดหลงขอตอสูโดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลวซ่ึงไมทําใหเสียความเปนธรรม  ใหถือวาการ
สอบสวนและพจิารณานั้นใชได  และใหลงโทษผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง 

ขอ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  นอกจากที่
กําหนดไวในขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  และขอ  ๔๕  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน 
แกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม  ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

 



หนา   ๔๗ 
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หมวด  ๘ 
การนับระยะเวลา 

 
 

ขอ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปน
วันเร่ิมระยะเวลาที่ขยายออกไป  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๘ การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ  สวนการพิจารณาสั่งการของผูมี
อํานาจตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.   
ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหดําเนินการตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 
“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังดวย 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี้  ไมรวมถึงปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ขอ ๓ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําส่ัง 

เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยเปนวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัย  แตไดมีการแจงคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษ  รวมทั้ง



หนา   ๔๔ 
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ทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง  และลงลายมือชื่อผูแจง  พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปน
หลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับแจงคําส่ัง 

ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยไดโดยตรง   
แตไดมีการแจงเปนหนังสือโดยสงสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให 
ผูถูกลงโทษ  ณ  ที่อยูของผูถูกลงโทษ  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสงสําเนาคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณี
เชนนี้  เมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูก
ลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยฉบับที่ให 
ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษ
ไดรับแจงคําส่ังแลว 

ขอ ๔ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณ
แทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได 

การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูก
ลงโทษโดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ 

ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ.   
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณตามวรรคสอง  
หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองย่ืนหรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  โดยตรงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ 

ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ   ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงาน 
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได  สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึก
ถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของ  ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ัง
ลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของขาราชการ  ตลอดจน
เหตุผลและความจําเปนเปนเร่ือง ๆ  ไป 

ขอ ๖ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้นมี
เหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
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(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ   
(๕) เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือ

รวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา   
การคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุ

แหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้น 
จะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณก็ได  ถาอนุกรรมการหรือกรรมการดังกลาวมิไดขอถอนตัว   
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่ เหลืออยูนอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผูถูกคัดคานพิจารณา
ขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  ใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบ
และมิใหรวมพิจารณาอุทธรณ  เวนแตจะพิจารณาเห็นวา  การใหอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้น 
รวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนย่ิงกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได 

ขอ ๗ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และ
ให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีเจาสังกัด  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ัง
ตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๓) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผูอํานวยการสถานศึกษา  ใหอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  เปนผูพิจารณา 

ขอ ๘ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
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(๑) การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และ
ให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวงหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.   
ต้ังใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๓) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาอธิการบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา  ใหอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  และให  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังเปนผูพิจารณา 

ขอ ๙ การอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน  ก.ค.ศ.  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  และ
ย่ืนที่สํานักงาน  ก.ค.ศ. 

การย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ  ผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได  โดยให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานหรือ
สวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  
ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวไดรับหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่นําหนังสืออุทธรณมาย่ืนเอง  ใหผูรับออกใบรับประทับตรารับและลงทะเบียนไวเปน
หลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาว
เปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก  
เปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือ
อุทธรณ 

เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยย่ืน
หรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๐ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ  ๔  
และขอ  ๙  และไดอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๓ 

ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม  ให  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  มีมติไมรับอุทธรณคําส่ังลงโทษไว
พิจารณา  ใหเปนที่สุดและแจงมตินั้นพรอมสิทธิในการฟองศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว 

ขอ ๑๑ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
แลวแตกรณี  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จส้ินก็ได  โดยทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.   
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.   

เมื่อไดถอนอุทธรณแลว  การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  

ใหย่ืนอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดนั้น 
ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  หลังจาก 

ที่ไดย่ืนอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไวแลว  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเดิมนั้นยังมิไดมีมติตามขอ  ๑๔  ใหสงเร่ืองอุทธรณและเอกสารหลักฐานตามขอ  ๑๓  ไปให   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  หลังจาก 
ที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ  ๑๔  แลว  แตผูบังคับบัญชายังมิไดส่ังหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  ใหสงเร่ืองอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมทั้งรายงาน 
การประชุมและมติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาไปใหผูบังคับบัญชาใหมเปนผูส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามมตินั้น 

ขอ ๑๓ การพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  
ก.ค.ศ.  พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา  ๙๕  และสํานวน 
การดําเนินการทางวินัยตามมาตรา  ๙๘  หรือสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ 
ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหฟงขอเท็จจริงตามนั้น  และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ   
หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอื่นของรัฐ  
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หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการ
แถลงการณดวยวาจาก็ได 

ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ัง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงดวยตนเองหรือมอบหมาย 
เปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกตอที่ประชุมคร้ังนั้นได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนา
ตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ  
หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 

ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เห็นสมควรที่จะตอง
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม  
ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นไดตามความจําเปน  โดยจะสอบสวนเองหรือ
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็น
หรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรับแตงต้ังตามวรรคสี่  เห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใด 
ที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา  ใหมีอํานาจ
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่หรือ
เขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 

การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบสวน
เดิมหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซึ่งอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการตามวรรคสี่และวรรคหา  ในเร่ืองเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  หรือกรณีกลาวหาตามมาตรา  ๑๑๐  (๔)  หรือมาตรา  ๑๑๑  ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา  ๙๘  วรรคหก  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง 
และวรรคสาม  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ไดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรงที่อุทธรณตามขอ  ๗  (๒)  หรือ  (๓)  หรือตามขอ  ๘  (๒)   
หรือ  (๓)  แลว 

(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว  ใหมีมติใหยกอุทธรณ 
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 

ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  แตควรไดรับโทษหนักข้ึน  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ 
ที่หนักข้ึน 

(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ 
ที่เบาลง 

(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย  และมีเหตุอันควรงดโทษ  ใหมีมติให 
ส่ังงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิด
วินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย  ใหมีมติใหยกโทษ 

(๖) ถาเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  และดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

(๘) ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนด
ในกฎ  ก.ค.ศ.  หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการดําเนินการทางวินัย 
ตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  แลว  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออกจากราชการ   

(๙) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ 
มีกรณีที่สมควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๔)  มาตรา  ๑๑๑   
หรือมาตรา  ๑๑๒   ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   และดําเนินการ 
ตามกฎหมายตอไป 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๐) ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ  แตจะมีมติตาม  (๒)  
หรือ  (๙)  มิได  หรือถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม  (๗)  หรือ  (๘)  มิได 

ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปนความผิดในเร่ือง
เดียวกันโดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ
คําส่ังลงโทษดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิ
อุทธรณ  หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของ 
ผูอุทธรณแลว  ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณ
เชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

ขอ ๑๕ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดมีมติตามขอ  ๑๔  แลว  ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว  
ใหแจงใหผูอุทธรณทราบดวย 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ไดส่ังตามขอ  ๑๕  แลว  ผูอุทธรณจะอุทธรณ
ตอไปอีกมิได  เวนแตผูมีอํานาจดังกลาวส่ังเพิ่มโทษเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตาม 
ขอ  ๑๔  (๘)  หรือส่ังใหออกจากราชการตามขอ  ๑๔  (๙)  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตาม
มาตรา  ๑๒๒  ไดอกีชั้นหนึ่ง 

ขอ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่อุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  ตามขอ  ๗  (๑)  และ 
ขอ  ๘  (๑)  ใหนําขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อ  ก.ค.ศ.  มีมติเปนประการใด  ผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกมิได  และใหแจง
ผูอุทธรณทราบพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  และใหแจงสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
เปนหนังสือ  หรือดําเนินการใหเปนไปตามมติ  ก.ค.ศ.  โดยเร็ว 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๘ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตน  ใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเ ร่ิมนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุด   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น   
“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังดวย 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  แตไมรวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๒ การรองทุกขคําส่ังใหออกจากราชการ  ใหรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  ภายในสามสิบวันนับ
แตวันไดรับแจงคําส่ัง  โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓ การรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 
กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔ เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีกรณีรองทุกขตามขอ  ๓  และแสดงความประสงคที่จะ
ปรึกษาหารือ  รับฟงหรือสอบถามกับผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือ
สอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดข้ึนในชั้นตน 

ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือ
ไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ  หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ  หรือดําเนินการแลวแตไมเปนที่
พอใจ  ก็ใหรองทุกขตามขอ  ๕  

ขอ ๕ การรองทุกข  ใหทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุแหงการรองทุกข  และให 
รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นรองทุกขแทนไมได 

หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อ  ที่อยู  และตําแหนงของผูรองทุกข  และตองประกอบดวย
สาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา  หรือการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางใด   
และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นการพิจารณา  ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  โดยย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  กอนเร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข 

ขอ ๖ การรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ  ย่ืนหรือสงที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง   

การรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  ใหทําหนังสือรองทุกขถึงประธาน  ก.ค.ศ.  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับโดยย่ืนหรือสงที่สํานักงาน  ก.ค.ศ. 

ผู รองทุกขจะ ย่ืนหรือสงหนังสือร องทุกขพรอมกับสํา เนารับรองถูกตองหนึ่ งฉบับ 
ผานผูบังคับบัญชาหรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ได  และใหผูบังคับบัญชานั้น
ดําเนินการตามขอ  ๑๑   

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมาย่ืนเอง  ใหผูรับออกใบรับ  พรอมทั้งประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไวเปนหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือ 
ตามหลักฐานดังกลาวเปนวันย่ืนหนังสือรองทุกข 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ  เปนวันสง
หนังสือรองทุกข 

เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว  ผูรองทุกขจะย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขหรือ 
เอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได  
โดยย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณ ี

ขอ ๗ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เหตุรองทุกข เกิดจากนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี  เลขาธิการ   หรือคําส่ัง 
ของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังการตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือกรณีเหตุรองทุกขเกิดจาก
การถูกส่ังพักราชการตามมาตรา  ๑๐๓  ใหรองทุกขตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) ในกรณีที่ เหตุรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาต้ังแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลงมา  ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
เปนผูพิจารณา 

ขอ ๘ การรองทุกขสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิไดสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เหตุรองทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง   
หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังการตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือกรณีเหตุรองทุกข 
เกิดจากการถูกส่ังพักราชการตามมาตรา  ๑๐๓  ใหรองทกุขตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  อธิการบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา  ใหรองทุกขตอ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  และให  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  เปนผูพิจารณา 

ขอ ๙ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข   
ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
(๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองที่รองทุกข 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูรองทุกข 
(๔) เปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา

กับผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข 
การคัดคานอนุกรรมการหรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปน

เหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือรองทุกข  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัว 
ไมรวมพิจารณาเรื่ องรองทุกขนั้นก็ได   ถาอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว   
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่เหลืออยูนอกจากผูถูกคัดคานพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการ
คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวม
พิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น  เวนแตจะพิจารณาเห็นวาการใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณา
เร่ืองรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนย่ิงกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป  จะขอถอน
เร่ืองรองทุกขกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จส้ินก็ได  
โดยทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  และเมื่อไดถอนเร่ือง
รองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนอันระงับ 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ  ๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  หรือสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือสํานักงาน  
ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ 
แหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวของโดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสือ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาได รับหนังสือรองทุกขที่ได ย่ืนหรือสงตามขอ   ๖   วรรคสาม   
ใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชาผู เปนเหตุแหงการ 
รองทุกขภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขแลว  หรือกรณีที่ผูรองทุกข
ไดย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขโดยตรงตามขอ  ๖  วรรคสาม  
ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาและเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของ  โดยใหมีคําชี้แจงประกอบดวย  ไปยังประธาน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
หรือหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือประธาน  ก.ค.ศ.  
แลวแตกรณี  ภายในเจ็ดวันทําการนับแตไดรับหนังสือรองทุกข 

ขอ ๑๒ การพิจารณาเรื่องรองทุกข  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณา
ถึงเหตุแหงการไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจเนื่องจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชาหรือเหตุแหงการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  และในกรณีจําเปนและสมควร
อาจขอเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานอื่นของรัฐ   หางหุนสวน   บริษัท   หรือบุคคลใด ๆ  หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
พิจารณาเห็นวา  การแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข  จะให 
งดแถลงการณดวยวาจาก็ได   

ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปน
เหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง  หรือมอบหมายเปนหนังสือให
ขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงตอที่ประชุมคร้ังนั้นก็ได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณี  
และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูแทน 
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

ขอ ๑๓ ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหรือหลักฐานตามขอ  ๑๑  



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หรือขอ  ๑๒  แลวแตกรณี  แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  ใหขยาย
เวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวันและใหบันทึกแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองขยายเวลาไวดวย 

ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแลวการพิจารณายังไมแลวเสร็จ  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ขยายเวลาพิจารณาไดอีกไมเกินสามสิบวัน  แตทั้งนี้ใหพิจารณากําหนด
มาตรการที่จะทําใหการพิจารณาแลวเสร็จโดยเร็วและบันทึกไวเปนหลักฐานในรายงานการประชุม 

ขอ ๑๔ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขแลว 
(๑) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรม  หรือเหตุแหงความคับของใจ  หรือการ

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกข
โดยชอบดวยกฎหมายแลวใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาเหตุที่ทําใหไมไดรับความเปนธรรมหรือเหตุแหงความคับของใจหรือการแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย  ใหมีมติเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติ  หรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

(๓) ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

(๔) ถาเห็นวาการรองทุกขไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ  ๕  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   
ขอ  ๗  หรือขอ  ๘  ใหมีมติไมรับคํารองทุกข 

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเหตุผลของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน 
การประชุมดวย 

ขอ ๑๕ มติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ตามขอ  ๑๔  ใหเปนที่สุด 
ขอ ๑๖ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดมีมติเปนประการใดแลว  ใหผูมี

อํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผล



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๙๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมเสียกอนก็ได  และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติ
ดังกลาวแลว  ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

ขอ ๑๗ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตน  ใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเ ร่ิมนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุด   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ  ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังใหออก
จากราชการ   หรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ   เนื่องจากการกระทําของ
ผูบังคับบัญชาหรือการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก .ค.ศ.   
จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 



 
 
 
 
 
 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



























































 

 

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2) 
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ (๕)  และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ก.พ.   
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  เปนตนไป 
ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 
“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 
“คร่ึงปแรก”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“คร่ึงปหลัง”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“คร่ึงปที่แลวมา”  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ที่ผานมาแลวแตกรณี 
“คากลาง”  หมายความวา  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ขาราชการพลเรือน

สามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับไดรับตามหลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนด  หารดวยสอง 
เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ฐานในการคํานวณ”  หมายความวา  ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับ  โดยแบงออกเปน 

(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว  มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา  มีคาตํ่ากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ตํ่ากวาซ่ึงอยู
ถัดลงไป  ก.พ.  อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงข้ึนได  
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา   

“ชวงเงินเดือน”  หมายความวา  ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนข้ันตํ่าถึงคากลาง  หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนข้ันสูง  แลวแตกรณี  และชวงเงินเดือนที่  ก.พ.  ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย 

ขอ ๓ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๗  เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือน 

ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๗๖  มาประกอบการพิจารณา  โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่ เทากัน   
จะกระทํามิได 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ  และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ



หนา   ๑๑ 
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ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือน 

การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองคร้ัง  ดังนี้ 
(๑) คร้ังที่หนึ่ง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน  
(๒) คร้ังที่สอง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ ๖ ให  ก.พ.  กําหนดคากลาง  ฐานในการคํานวณ  และชวงเงินเดือนตามกฎ  ก.พ.  นี้  

แลวใหสํานักงาน  ก.พ.  แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา   
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหผูบังคับบัญชา

ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล   
การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย  อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน  

ฐานในการคํานวณ  จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน  และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย 

ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละคร้ังตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในคร่ึงปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ 

(๒) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําให
เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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(๕) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน  
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย 

(๖) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมเีวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๗) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๘) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(๙) ในคร่ึงปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน  แตไมรวมถึง
วันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ   

การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ใหนําขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  

การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย  
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  สับเปลี่ยนหนาที่  ไปชวยราชการ

ในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด  หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ  ใหนําผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการและ
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ปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย   

ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หรือถูกส่ังใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  
ก.พ.  กําหนด   

ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา  มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ  และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถาถูกส่ังไม
เลื่อนเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ   
จะส่ังไมเลื่อนเงินเดือนซํ้าอีกคร้ังหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้   
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๑๕ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๖ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่  ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย 

ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว  หากผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น 
ตํ่ากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหมนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได  โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการคร้ังหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว  โดยใหเลื่อนเงินเดือนต้ังแตวันที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้น 

ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอ  ๘  เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย  แตผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  กระทรวง  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน 
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณา  ถา  ก.พ.  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน  แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ  ก.พ.นี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด  ระดับใด  
ยังมีผลใชบังคับอยู  คําวา  “เงินเดือนข้ันตํ่า”  ตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหหมายความถึงเงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราว 

ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  สําหรับคร่ึงปหลังของปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ 
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ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของ
ประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตามที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน  
๓๖,๐๒๐  บาท 

(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือน
ไมเกิน  ๖๔,๓๔๐  บาท 

ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้ันสูงของประเภทตําแหนง  และระดับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดใหการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ  และการประพฤติตน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
 





















































 

 

 


