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หมวดที ่1  การใหหรือรับทรัพยสินของเจาหนาทีข่องรัฐ 

 การใหหรือรับทรัพยสนิของเจาหนาท่ีรัฐ มีกฎระเบียบที่
เกี่ยวของซึ่งเจาหนาที่รัฐตองพึงปฏิบัติ  

คือ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2553 และ   
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ซึ่งสามารถ สรุปใน
ประเด็นสําคัญโดยยอ ดงันี้ 
 
1. การรบัทรพัยสนิตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.   

1.1  คํานิยาม  

     “ เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมตีําแหนง หรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชกิสภาทองถิ่นซึ่ง
มิใชผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวา
ดวยลักษณะปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบให
ใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยาง
หน่ึงตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตัง้ขึ้นในระบบราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอืน่ของรัฐ 
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  “การรับทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา
ได”  หมายความวา การรับทรัพยสิน 

จากญาติหรือบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติ ตามธรรม
เนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม 

  “ ญาติ ”  หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสนัดาน พี่นอง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดามารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส 
ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตร
บุตรบุญธรรม  

  “ประโยชนอื่นใด”  หมายความวา สิ่งที่มมีูลคา ไดแก 
การลดราคา การรับความบันเทิง  
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิง่อื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
  
 

1.2  เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสนิหรือประโยชนอื่น
ใดโดยธรรมจรรยา 
       - จากญาตซิึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป 
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             - จากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาตมิีราคาหรือมูลคาในการรับแต
ละบุคคล  
แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท   

       - การใหน้ันเปนการใหในลักษณะบุคคลทั่วไป 
 

 1.3  ถาเจาหนาที่ตองรับของที่มีมูลคาเกนิ 3,000 บาท เพื่อ
ความจําเปนในการรักษาไมตรี มติรภาพ เจาหนาที่ตองแจง
รายละเอียดขอเท็จจริงน้ันตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวน
ราชการเพื่อวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน สมควรใหเจาหนารับ
ทรัพยสนิไวเปนสิทธิของตนหรือไม ถาผูบังคับบัญชาเห็นไมจําเปน
ใหเจาหนาที่คืนทรพัยสนิแกผูใหทันที ถาไมสามารถคนืไดใหสง
มอบทรัพยสินนั้นตอหนวยงานที่ตนสังกดั เพื่อใหเปนสิทธิของ
หนวยงานที่สังกัด 
 
   ตัวอยางท่ี 1  นายอภสิิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต
นายกรัฐมนตรี ไปรับงาชางจาก 
นายโสภณ ซารัมย  อดีต รมว.คมนาคม ที่ตอมานายอภิสิทธิ์ได
นําไปคืนหลังใหประเมินราคาแลววามี 
มูลคาเกนิ 3,000 บาท  
 
  ตัวอยางท่ี 2     นายกเทศมนตรี ไดรับบัตรกํานัลจากผู
ประกอบกิจการสปาในเขตเทศบาล 
ใหเขาใชบริการในการนวดสปาฟรี  ตรวจสอบแลวมูลคาของการ
เขารับบริการฟรี เปนจํานวนเงินถึง  
5,000  บาท  นายกเทศมนตรี จึงไมอาจเขาใชบริการนวดสปา ได 
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2. การใหหรอืรบัของขวัญตามระเบยีบสาํนกันายก  
 2.1  คํานิยาม 

   “ เจาหนาที่ของรัฐ”  หมายความวา  
ขาราชการ พนักงาน 
 และลกุจางของหนวยงานของรัฐ 
  “ ของขวัญ” หมายความวา  เงิน ทรัพยสนิ หรือ
ประโยชนอื่นใดที่ใหแกกันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และรวมถึงเงิน 
ทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือ
เพื่อการสงเคราะหหรือใหเปนสินนํ้าใจ การใหสิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช
สิทธิที่จดัไวสําหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคาทรัพยสิน
หรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับการบริการ หรือความบันเทิง 
ตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทางหรือทองเที่ยว คาท่ีพัก 
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คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกนั และไมวาจะเปนบัตร 
ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงิน
ใหในภายหลัง   
  “ปกติประเพณีนิยม”  หมายความวา  เทศกาลหรือวัน
สําคัญ ซึ่งอาจมกีารใหของขวัญกัน และใหหมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การ
ตอนรับ การแสดงความเสียใจหรือการใหความชวยเหลือตาม
มารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม 
  “ บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา  คูสมรส บุตร บิดา 
มารดา พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดามารดาเดียวกัน 
 2.2 เจาหนาท่ีของรัฐใหของขวัญตอผูบังคับบัญชาและบุคคล
ในครอบครัวนอกเหนือจากปกติประเพณีนิยมมิได 
 2.3 การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตองไมเกินที่ 
ป.ป.ช. กําหนด คือ ไมเกิน 3,000 บาท 
 2.4 เจาหนาท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสิน หรือ
ใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบหรือจัดหาของขวัญให
ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวไมได 
 2.6 เจาหนาท่ีของรัฐสามารถยนิยอมหรือรูเห็นเปนใจให
บุคคลในครอบครัวรับของขวัญจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนไดเฉพาะกรณีการรับของตามปกตปิระเพณีนิยม และ
ของขวัญนั้นมีมลูคา ไมเกิน 3,000 บาท 
 2.7 ถาบุคคลในครอบครัวรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบน้ีให
เจาหนาที่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่ ป.ป.ช.กําหนด คือ การแจง
ขอเท็จจริงตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ เพื่อ
วินิจฉัยตอไป 
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วันเกิดเจานายปนี่ ซื้อของขวัญ
เทาไหรดีนะ 

 2.8  ถาเจาหนาที่จงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญ
โดยฝาฝนระเบียบนี้ให ผูบังคับบัญชา
ดําเนินการใหมีการลงโทษ ทางวินัยตอไป                   

 
                                                                                                                        

 
                                            
                                                                           

 
 ตัวอยางที่ 1    นายใต วิศวกรปฏิบัติการ นําของขวัญซึ่ง
เปนแจกันลายครามไปมอบใหแกภริยาของนายเหนือซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาเน่ืองในวันเกิดครอบรอบ 50 ป แตเมื่อนําแจกันไป
ตรวจสอบราคาแลวมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท  นายเหนือตองรีบ
แจงผูบังคับบัญชาเพื่อวินิจฉัยวามีความจําเปนตองรับไวหรือไม 
หากไมจําเปนก็ใหสงคืนแกผูใหของขวัญตอไป 
 
 

   ตัวอยางที่ 2  นายกลาง เจาหนาท่ีประจําการ
ทองเที่ยวไดรับสิทธิพิเศษ  
จากผูประกอบกิจการโรงแรมใหเขาพักในโรงแรมสาํหรับการ
ทองเที่ยวใน 
เทศกาลปใหมในจังหวัดภูเก็ต โดยการลดราคาหองให 50 % 
แตเมือ่ตรวจสอบแลวสิทธิพิเศษนี้มูลคาเกิน 3,000 บาท นายก
ลางจึงไมอาจรับสิทธิพิเศษ 
ในการลดราคาหองในอัตรา  50 %  ได 
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 ตัวอยางที่ 3   นางเงิน เจาหนาที่พัสดุ ทําการเรี่ยไร
ทรัพยสนิจากบริษัทที่ไดรับงานประมูลการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศภายในสํานักงาน โดยขอเรี่ยไร
เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง เพื่อนําไปมอบใหผูบังคับบัญชา 
เนื่องในโอกาสขึน้บานใหม  การกระทําของนางเงินเปนการ
กระทําท่ีฝาฝนขอหามตามระเบียบตองถูกดําเนินการทางวินัย
ตอไป  
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หมวดที ่2   การเรี่ยไร    

 หนวยงานของรัฐจะดําเนินการเรี่ยไรได ตองดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ซึ่งมสีาระสําคัญสรุป
โดยยอ ดังน้ี 

 1. คํานิยาม 

 “ การเรี่ยไร   หมายความวา  การเก็บเงินหรือทรัพยสินโดย
ขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามใจสมคัร และให
หมายความรวมถึงการซือ้ขายแลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการซึ่งมี
การแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปนการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมเงินหรือ
ทรัพยสนิที่ไดมาทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยาง
หน่ึง ”  

 “ เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร  หมายความวา  เขาไป
ชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดใหมีการเรี่ยไรในฐานะเปนผู
รวมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรการ 
คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไร  ” 

 “ เจาหนาที่ของรัฐ หมายความวา  ขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางของหนวยงานของรัฐ ” 

2. หนวยงานของรัฐจะจัดใหมกีารเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแต ไดรบัอนุมัตจิากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ(กคร.) แตการเรี่ยไรหรือ
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เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอไปน้ี ใหไดรับยกเวนไม
ตองขออนุมัติจาก กคร.  

 2.1 เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  และมีมติ
คณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได 

  2.2 เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
จําเปนตองดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูเสียหายหรือบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดท่ีสําคัญ 

 2.3 เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการ
ทอดผาพระกฐินพระราชทาน 

  2.4 เปนการเรี่ยไรที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดจํานวนเงิน
หรือมูลคาทรัพยสิน หรือจํานวนเงินและมูลคาทรัพยสินรวมกันไม
เกิน จํานวน 300,000 บาท สําหรับการเรี่ยไรที่เปน 
    - การเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อ
ประโยชนแกหนวยงานของรัฐนั้นเอง 
   - การเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อ
ประโยชนแกการปองกันหรือพัฒนาประเทศ 

 - การเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน 

 
 
 

                               
   
   
  2.5 เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของ
องคกร สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล ที่ไดรับอนุญาตจาก 



 

1
0กคร.ตามกฎหมายวาดวยการ ควบคุมการเรี่ยไรแลว  โดยหาก

บุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว และบุคคลหรือนิติบุคคลดังกลาว 
เปนองคกร  สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงการคลังไดรับการยกเวนไมตองขออนุมัติ
ตอ กคร.  
  2.6 เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่
ไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แลว  

 3. ในการเรี่ยไร หนวยงานของรัฐจะใหเจาหนาท่ีของรัฐออก
ทําการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไรมิได 
 4. เจาหนาที่ของรัฐท่ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจาก กคร. ซึ่งมิใชหนวยงาน
ของรัฐตองไมกระทําการ 
  4.1 ใชหรือแสดงตําแหนงหนาท่ีใหปรากฏในการเรี่ยไร 
ไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสิ่งพิมพ หรือสิ่งอื่นใด 
  4.2 ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับผูใตบังคับบัญชา หรือ
บุคคลใดทําการเรี่ยไร หรือกระทําในลักษณะที่ทําให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตองตกอยูในภาวะจํายอมไม
สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรใหโดย
ทางตรงหรือทางออม 
 5. ถาเจาหนาที่รัฐฝาฝนตามระเบียบนี้ใหดําเนินการลงโทษ
ทางวินัยตามควรแกกรณี 
 
 ตัวอยางที่ 1    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกทําการเรี่ยไร
ขอรับบริจาคเงิน และสิง่ของ เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
สามารถดําเนินการเรี่ยไรไดทันที โดยไมตองไดรับอนุญาตจาก 
กคร. เนื่องจากเปนกรณีที่หนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการ



 

1
1เพื่อชวยเหลือผูเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก

สาธารณภัย 
 ตัวอยางที่ 2    กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดําเนินการ
เร่ียไรเงินเพื่อใชเปนประโยชนแกหนวยงานในการจัดสวัสดกิาร
ใหแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน โดยจะดําเนินการจัดการแขงขัน
กอลฟ 
ซึ่งมีการจําหนายบัตรเขาแขงขันแกบุคคลทั่วไป โดยประสงคจะ
ไดรับเงินจาการจัดแขงขันกอลฟประมาณ 
300,000 บาทขึ้นไป ในกรณีนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตองไดรับ
การอนุมตัิจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของ
รัฐ(กคร.) กอนจึงจะดําเนินการได และเมือ่
ดําเนินการแลวตองรายงานการเงินพรอม ทั้ง
บัญชีใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบ 

 
 

 
 
 

หมวดที ่3  การอาศยัหรอืยอมใหผูอื่นอาศยัตาํแหนงหนาที่ราชการ
ของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรอืผูอืน่ 

 มาตรา 83(3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 “ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมอาศัยหรือยอมให
ผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่น ” 



 

1
2 โดยการกระทําทีจ่ะ เขาขายเปนการกระทําผดิ

ดังกลาวตองมีองคประกอบ คือ 
          1. มีตําแหนงหนาที่ราชการ 
          2. อาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการ
ท่ีตนเองดํารงอยูหาประโยชน 
- ประโยชน หมายถึง สิ่งท่ีเปนผลดีหรือเปนคุณแกผูรับ 

ประโยชนอาจเปนทรัพยสินเงินทอง หรือการอื่นใดที่เปนผลที่ได
ตามตองการ เชน ประโยชนในการไดสทิธิบางอยาง หรือไดรับ
บริการพิเศษ 
 - ประโยชนที่ไดรับตองมีสวนสัมพันธกับหนาท่ีราชการของผู
นั้น หรือเปนประโยชนที่เอื้อ 

 
 

 
แนวทางการลงโทษ 

 ตัวอยางที่ 1   เจาหนาท่ีการฑูตรับเงินและสิ่งของจากบริษัท
ทองเที่ยวเปนการตอบแทนในการอํานวยความสะดวกในการตรวจ
ตราในหนังสือเดินทางเปนพิเศษ โดยบริษัททองเที่ยวยินดีมอบเงิน
และสิ่งของใหเอง เจาหนาที่ผูน้ีมิไดเรียกรอง  

โทษ   ลดขั้นเงินเดอืน  1  ขั้น 
 
ตัวอยางที่ 2   เจาหนาท่ีบริหารสาธารณสุข 6 ใหการ

รักษาพยาบาลแกผูมารับบริการบนสถานีอนามัย โดยนํายาสวนตัว
ของตนมาใชรวมกับยาของสถานีอนามัย และไดเรียกเก็บเงินเปน
คายาสวนตัวจาก 
ผูมารับบริการเปนของตนเองตางหาก โดยไมออกใบเสร็จรับเงิน
ให 



 

1
3โทษ   ตดัเงนิเดอืน  5 %  เปนเวลา   1  เดอืน 

 
 ตัวอยางที่ 3   ผูอํานวยการไดใหพนักงานขับรถยนตของทาง
ราชการไปสงที่บานพักในกรุงเทพฯ ในเย็นวันศุกร และใหมารับ
กลับในวันอาทิตยเพื่อกลับไปปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนการใชรถยนต
ของทางราชการในเรื่อง สวนตัว มิใชเพื่องาน
ราชการ รวม 31 เที่ยว  เมื่อ สํานักงานตรวจเงิน
แผนดินทักทวงใหชดใชเงิน คานํ้ามันรถยนต 
จํานวน 13,917.70 บาท คืนแกทางราชการ 
เจาหนาที่ผูนี้ก็ยนิยอม ชดใชคืนแกทาง
ราชการแตโดยด ี

โทษ   ภาคทณัฑ 

 
 
  
  ตวัอยางที่ 4  เจาหนาที่บริหารงานชาง 7 นําเงินจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่สงมาใหศูนย ไปซื้อวัสดุ อุปกรณและอะไหล 
จากรานคาซึ่งภรรยาของตนเปนผูประกอบการ จํานวนถึง 110 
ครั้ง โดยที่รานนี้มิไดเปดจําหนายวัสดุ อุปกรณและอะไหล แต
อยางใด เพียงแตขาราชการผูนี้จะซื้อมาจากรานทั่วไป และนํามา
ออกใบเสร็จรับเงินเปนของรานดังกลาว   
  โทษ    ตดัเงนิเดอืน  5 %  เปนเวลา  2 เดอืน 
 
 ตวัอยางที่ 5  นายชางเครื่องกล 6 สํานักชลประทาน ไดสั่งให
เจาหนาที่ในงานชางกลของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา ทําการ
ประกอบทอพีวีซขีองผูรับเหมาติดตั้งโรงงานกรองน้ําประปาภายใน



 

1
4โรงงานชางกลของโครงการ แมจะไดทํานอกเวลาราชการใน

ชวงเวลาพักเท่ียง หรือเลิกงาน หรือในวันหยุดก็ตาม 
 โทษ    ตดัเงนิเดอืน  5 %  เปนเวลา  2 เดอืน 
 
 ตวัอยางที่ 6  เจาหนาท่ีปกครอง 3 ไดยินยอมใหบุคคลที่ใชชื่อ
นิรนาม ซึ่งเปนผูตองสงสยัวาเปน 
ผูสวมตวัทําบัตรประจําตวัประชาชน ยายเขามาอยูในทะเบียนบาน
ของตนเอง พรอมกับรับรองบุคคลท่ีใชช่ือวานายนิรนาม เพื่อ
ประกอบหลักฐานในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน แตทาง
ราชการไดงดมอบบัตรประจําตัวประชาชน พรอมกับเก็บไวเปน
หลักฐาน   
 โทษ   ลดขั้นเงินเดอืน  1  ขั้น 
 
 ตัวอยางที่ 7  นายชางโยธา 6  ไดนํารถยนตของทางราชการ 
ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชในการติดตามงานกอสรางแหลงนํ้าออกไป
ใชนอกพื้นที่ เพื่อไปรวมงานทอดกฐินกบัญาติโดยพลการ และ
ยินยอมใหผูอื่น ซึ่งมิใชพนักงานขับรถยนตเปนผูขับรถ จนเกิด
อุบัติเหตุทําใหรถยนตของทางราชการเสียหาย แตไดชดใชโดย
นํารถยนตไปซอมใหอยูในสภาพที่จะใชงานไดดังเดิมแลว 
 โทษ    ตดัเงนิเดอืน  5 %  เปนเวลา  2 เดอืน 
 
 ตวัอยางที่ 8  ขาราชการกรมสรรพากรนําเงินสวนตัวของ
ตนเองและพรรคพวกใหขาราชการและลกูจางกูยมืโดยคดิ
ดอกเบี้ย  และอาศัยโอกาสที่ตนมหีนาที่เบิกจาย
เงินเดือนหักเงินกูจากเงินเดือนของผูกูในแตละ
เดือน ทั้งที่มิไดมกีารมอบฉันทะใหรับเงินแต
อยางใด  



 

1
5โทษ   ภาคทณัฑ 

                          

 

 

 

หมวดที ่4    การละทิง้หนาทีร่าชการ 
ละทิง้หนาทีร่าชการ หมายถึง  ไมอยูปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
ซึ่งไดแกการไมมายังสถานที่ตองปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
หรือไมมาใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหปฏิบัติ รวมทั้งการ
มายังสถานที่ราชการแลว ไมอยูปฏิบัติงาน โดยละทิ้งไมอยูใน
สถานทีท่ี่ตองอยู 
ทอดทิง้หนาทีร่าชการ  หมายถึง  มาปฏิบัติหนาที่ราชการแตไม
สนใจเปนธุระใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลงโดยเร็ว ปลอย
ปละละเลยทําใหงานในหนาท่ีค่ังคาง  
 มาตรา 85 (2) แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2551 การละทิ้งหรอืทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไม
มเีหตอุนัสมควรเปนเหตใุหเสยีหายแกราชการอยางรายแรง 
 การละทิง้หนาที่ราชการ หรือทอดทิ้งหนาท่ีราชการจะ
เขาขายเปนการกระทําผดิวินัยอยางรายแรง ตองมีขอพจิารณา 
3 ประการ คือ 
  1. ละทิ้งหนาที่ราชการ หรือทอดทิ้งหนาท่ีราชการ  โดย
ไมจํากดัเง่ือนเวลามากนอยเพียงใด 
  2. ไมมีเหตุผลอนัสมควร ซึ่งจะตองพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ ไป วาพฤตกิารณของการละทิ้งหรือทอดทิ้ง



 

1
6หนาที่ราชการนั้นมีสาเหตุ อยางไร และเปนสาเหตุที่มี

เหตุผลความจําเปนถึงขนาดที่จะตองกระทําผิดหรือไม เหตุผล
เกี่ยวกับธุระสวนตัวโดยปกตแิลวไมอาจรับฟงได  
  3. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หมายถึง 
มีความเสียหายเกิดข้ึนแกราชการอยางรายแรง และความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตองเปนโดยตรงมาจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการนั้น 
 
  มาตรา 85 (3) แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2551  ละทิ้งหนาที่ราชการตดิตอในคราวเดยีวกนั
เปนเวลาเกนิ 15 วัน โดยไมมเีหตอุนัสมควร หรอืโดยมี
พฤตกิารณอนัแสดงถงึความจงใจไมปฏบิตัติามระเบยีบของทาง
ราชการ 
 การละทิง้หนาที่ราชการ จะเขาขายเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ตองมีขอพิจารณา 2ประการ คือ  
 1. ละทิ้งหนาที่ราชการตอเนื่องในคราวเดียวกัน โดย
ไมไดมาหรือไมไดอยูปฏบัิติหนาที่ราชการเลยเปนเวลาเกิน 15 
วันข้ึนไป เชน ไมมาทํางาน 15 วันคร่ึงข้ึนไป 
 2. ไมมเีหตุอันสมควร หรือโดยมพีฤติการณอันแสดงถึง
ความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
     - กรณีเหตุอันสมควร เชน ขาราชการอยูเวรรักษา
สถานทีร่าชการไดละทิ้งหนาที่ราชการ เนื่องจากเจ็บปวย
กะทันหันจําเปนตองไปพบแพทย มิฉะนั้นจะเปนอันตรายแกชีวิต            
     - กรณีเหตุอันไมสมควร เชน ขาราชการละทิ้งหนาที่
ราชการเพราะหลบหนีเจาหนี้ หรือหนีคดีอาญา เหลานี้เปนเรื่อง
สวนตัว ไมอาจนํามารับฟงเปนเหตุอันสมควรได      
   
 



 

1
7 

        -  มีพฤตกิารณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ เชน ขาราชการไดรับอนุญาตใหลา
ศึกษาตอตางประเทศ เมื่อเรียนจบตามกาํหนดเวลาแลว ประวิง
เวลาไมยอมเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการโดยไมมีความจาํเปน 
เปนการละทิ้งหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควร และโดยมีพฤติการณ
แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
                                                       

แนวทางการลงโทษ 

  
 ตวัอยางที่ 1  เจาหนาที่ปาไมไดรับมอบหมายใหอยูเวรยาม
ดูแลความเรียบรอยของสํานักงาน แตกลบัแอบหนีไปเที่ยวในตัว
เมือง เปนเหตุใหมีผูลกัลอบเขามาขโมย
คอมพิวเตอรในสํานักงานไป และ
วางเพลิงเผาสํานักงานเสียหายเกือบ ทั้งหลัง   

 โทษ   ไลออกจากราชการ 
 
 
ตัวอยางที่ 2  เจาพนักงานปกครอง 3 ไมมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ไมติดตอกัน รวม 31 วัน โดยไมขออนุญาตตอผูบังคับบัญชา และไม
ยื่นใบลากิจ ลาปวย หรือลาพกัผอน อีกทั้งยังมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
สายรวม 33 วัน โดยไมช้ีแจงเหตุผลหรือความจําเปนใหผูบังคับบัญชา
ทราบ ทั้งที่ผูบังคับบัญชาไดเรียกมาวากลาวตักเตือนและไดทําทัณฑ
บนไวแลว 

      โทษ   ไลออกจากราชการ 
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8    ตัวอยางที ่3  นักวิชาการ สาธารณสุข 5 ใชเวลาราชการ

ไปทําธุระสวนตัวบอยครั้ง ทําใหงานประกันสังคมท่ีไดรับ
มอบหมายคั่งคางจํานวนมาก เมื่อผูบังคับบัญชาติดตามเรงรัดก็
ไมรีบปฏิบัติงานให 
แลวเสร็จ 
 โทษ    ภาคทณัฑ 
 
 ตวัอยางที่ 4  พยาบาลเทคนิค 3 ไดรับคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชาใหเขารับการสมัมนาโครงการ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล แต
ตลอดระยะเวลาการสมัมนา  
เจาหนาที่ผูน้ีไมไดเขารวมตามกาํหนดการแต
อยางใด   
    โทษ    ภาคทณัฑ 
 
   
  
 ตวัอยางที่ 5  นักทัณฑวิทยา 6 ไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ติดตอกนัเปนเวลา 14 วัน เน่ืองจาก 
มีปญหากระทบกระเทือนทางดานจิตใจ ในเรื่องสอบคัดเลือกเพื่อ
เลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 7 ไมได และมีปญหา
เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินท่ีไมสามารถสะสางได   
 โทษ    ตดัเงนิเดอืน  5 %  เปนเวลา  1  เดอืน 
 

ตัวอยางที่ 6   เจาหนาท่ีราชทัณฑ ละท้ิงหนาท่ีราชการโดย
ไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย  
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9สาเหตุเนื่องจากตองหา คดีอาญาในความผิดฐานฆา

ผูอื่นโดยเจตนา    
    โทษ   ไลออกจากราชการ 
 
 ตัวอยางที่ 7   เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 6 มีอาชีพประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสรางสวนตัว ทําใหไมคอยไปปฏิบัติราชการ 
โดยบางวันลงเวลาปฏิบัติราชการแลวออกไปจากสํานักงาน
ตลอดวัน ลากิจ ลาปวย ลาพกัผอน สลับกันบอย ๆ แลวจัดสง
ใบลายอนหลังเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ ถูกผูบังคับบัญชา
ตักเตือนใหปฏิบัติตามระเบียบการลา และไมไปปฏิบัติราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา รวม 17 วัน แลวจัดสงใบลาขอ
อนุญาตลากิจยอนหลัง โดยขอลากิจ รวม 12 วัน แต
ผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวไมอนุญาตการลา      
  โทษ    ปลดออกจากราชการ 
 
 ตัวอยางที่ 8   เจาหนาท่ีปกครอง 3 อําเภอทาหลวง จังหวัด
ลพบุรี ไดละท้ิงหนาท่ีราชการตดิตอในคราวเดียวกัน เปนเวลา 
19 วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร แตไดกลบัมาปฎิบัติหนาท่ีราชการ
ตามปกต ิ
 โทษ    ปลดออกจากราชการ 
 
 ตัวอยางที่ 9  เจาหนาท่ีราชทัณฑ 3 ไดรับคําสั่งใหไป
รักษาการในตําแหนงเจาหนาท่ีราชทัณฑ 3 ที่เรือนจําอีกท่ีหนึ่ง 
ผูบังคับบัญชาไดทําหนังสือสงตวัใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
แตเจาหนาท่ีผูนี้ไมยอมรับหนังสือสงตัว และไมไดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการทั้งสองแหงจนถึงปจจุบันซึ่งผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ
สืบสวนแลว เห็นวาไมมเีหตุผลอันสมควร     



 

2
0 โทษ   ไลออกจาก ราชการ 

 
 

 
 

 
 

 

หมวดที ่5  ปฏบิตังิานลาชา  

   มาตรา 82 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551   
“ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี หรือความกาวหนาแก
ราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาผลประโยชน
ของทางราชการ ” 

   ขาราชการ ตองปฏิบัติหนาที่ราชการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหเกิดผลดี
และความกาวหนาแกราชการ มีความอุตสาหะ 
เอาใจใสระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
ทางราชการ และใหบริการประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  
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                                                     แนวทางการลงโทษ 

 ตัวอยางที่ 1   เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 5  มีหนาท่ีในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (กชช.ภ.) ใหแลวเสร็จตาม
กําหนด แตไดปลอยใหโครงการดังกลาวไมแลวเสร็จ ทําใหราษฎร
ไมไดใชประโยชนจากโครงการ 
       โทษ    ลดขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น 

 

       ตัวอยางที ่2   เจาหนาที่บริหารสาธารณสุข 5  ไดเก็บเงินจาก
ราษฎรที่มาขอซื้อบัตรประกันสุขภาพ จํานวน 55 บัตร เปนเงิน 
21,000 บาท แตไมไดนําสงสาธารณสุขอําเภอ เพื่อดําเนินการออก
บัตรใหผูขอซื้อบัตร แตนําเงินไปเก็บไวในตูเซฟของสถานีอนามยั 
จนมีชาวบานรองเรียนจึงไดนําเงินพรอมรายชื่อผูขอซื้อสง
สาธารณสุขอําเภอเพื่อออกบัตรประกันสุขภาพใหราษฎร เนื่องจาก
มีงานในความรับผิดชอบมาก และมีเจาหนาท่ีเพียง 2 ราย 
       โทษ    ตดัเงินเดอืน 5% เปนเวลา 2 เดอืน 
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 ตัวอยางที ่3  เจาหนาที่บริหาร ที่ดินอําเภอไดรับคําขอเปลี่ยน 
น.ส.3 เปน น.ส.3 ก. จากผูขอ 6 ราย เมื่อรับคําขอแลวมิได
ดําเนินการใด ๆ ปลอยเวลาใหเน่ินนานถึง 2 ป จนมีการรองเรียน
ขึ้น จึงไดเริ่มดําเนินการใหผูขอ และไดขูดลบตกเตมิวันที่ใน
เอกสาร แกไขวันท่ีนายอําเภอสัง่การใหใกลเคียงกับวันที่ม ี
การรองเรียน เพื่อใหตนเองไมตองรับผิด 
      โทษ    ลดขั้นเงินเดอืน 1 ขั้น   
  
       ตวัอยางที่ 4   เจาหนาท่ีปกครอง 2 รับผิดชอบงานบริหาร
และการทะเบียน เมื่อไดรับคําขอจากราษฎรแลวไมบันทึกเสนอ
ผูบังคับบัญชา เพื่อพจิารณาดําเนินการทันที มักจะเก็บรวมเรื่องไว
แลวบันทึกเสนอพรอมกนัในคราวเดียว เปนเหตุใหการพิจารณา
เร่ืองดังกลาวลาชา      
 โทษ    ภาคทณัฑ 
 
 ตัวอยางที่ 5    เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5 ไมไดนําสํานวน
จําเลยในคดีอาญา ซึ่งนายประกันไดยืน่คํารองขอปลอยชั่วคราว
และศาลมีคําสั่งใหปลอยจําเลยไปใหงานหมายออกหมายปลอยใน
วันนั้น แตนําไปใหออกหมายปลอยลาชาไป 2 วัน   
 โทษ    ภาคทณัฑ 
 
 ตัวอยางที่ 6  พนักงานคุมประพฤติ 4 ไมพัฒนาแกไขการ
ปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบใหดีขึ้น ไมจัดลําดับความ
เรงดวนของงาน ไมใสใจในคําแนะนําของผูบังคับบัญชา ผลงานที่
ปรากฏขาดความครบถวนสมบูรณและลาชา สงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีคนอื่นในสํานักงาน  
 โทษ    ตดัเงนิเดือน 5%  เปนเวลา  2  เดอืน 
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 ตัวอยางที่ 7   เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 4 ไดรับมอบหมายใหไป
สงหมายหรือคําคูความซึ่งมีภมูลิําเนาที่ระบุในหมาย ในคดีแพง
จํานวน 3 ราย และคดีอาญาจํานวน 1 ราย แตไปสงและรายงาน
ผลการสงหมายลาชาเกินกวาระเบียบ และคําสั่งทีก่ําหนดใหถือ
ปฏิบัติ   
 โทษ    ตดัเงนิเดือน 5%  เปนเวลา  1  เดอืน 
 

 

 

 

 

 
หมวดที ่6 การปฏบิตังิานตามกฎระเบียบ 

 มาตรา 82 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551   
“ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาล และปฏบัิติตามระเบียบแบแผนของทางราชการ” 

  การปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยปกตแิลวจะมกีฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติไว
เพื่อใหราชการดาํเนินไปดวยดมีปีระสิทธิภาพ ดังน้ัน หาก
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4ขาราชการปฏิบัติหนาท่ีโดยไม เครงครัด ฝาฝนกฎ ระเบียบ มติ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและไมปฏิบัติตามระเบียบแบ
แผนของทางราชการแลว ยอมเปนทางใหราชการเกิดความ
เสียหาย และไมสามารถบริหารจัดการงานของราชการอยางมี
ประสิทธิภาพได ซึ่งการกระทําผิดดังกลาวไมคํานึงวาจะตองเปน
กรณีท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกราชการข้ึนแลวหรือไม ดังนั้น 
หากฟงขอเท็จจริงไดวาเปนการไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล
และระเบียบแบแผนของทางราชการ  
แมยังไมเกิดความเสยีหายแกราชการก็เปนความผิด
ตามมาตรานี้  

               
 

                       แนวทางการลงโทษ 

  
  ตวัอยางที่ 1    นาย ก. ตาํแหนงวิศวกรชํานาญการ สังกัด

หนวยงาน A ไดดําเนินการ 
 รับคําขอใบรับแจงการประกอบกจิการโรงงานจําพวกที่ 2  จากผู

ประกอบกิจการจาํนวน 3 ราย ซึ่งเปนประเภทโรงงานทีอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน B ซึ่งการออกใบรับแจงดังกลาวจะตอง
ดําเนินการโดยหนวยงาน B และตองมกีารรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนกอนออกใบรับแจงตามคําสั่งของปลัดกระทรวง แตนาย 
ก.  ไดออกใบรับแจงใหแกผูประกอบกิจการดวยตนเอง และ
ไมไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การะทําดังกลาวถือ
เปนการไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
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     โทษ   ตดัเงนิเดอืน 5%  เปนเวลา 3 
เดอืน 

 

 

 
   
 
  ตวัอยางที่ 2   นาย ข. ตําแหนงวิศวกรชํานาญการ สังกัด

หนวยงาน C ไดดําเนินการ 
  1. รับคําขอใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวก
ที่ 2  จากผูประกอบกิจการ 
จํานวน 1 ราย ซึ่งเปนประเภทโรงงานทีอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน B ซึ่งการออกใบรับแจงดังกลาวจะตองดําเนินการโดย
หนวยงาน B และตองมกีารรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอน
ออกใบรับแจงตามคําสั่งของปลัดกระทรวง แตนาย ข. ไดออกใบ
รับแจงใหแกผูประกอบกจิการดวยตนเอง และไมไดมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน 
  2. ออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2  
ใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน  
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552  โดยไมมอีํานาจ  เนื่องจากมกีารถาย
โอนภารกิจในการกํากับดแูลและการรับแจงการประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2  ใหแกกรุงเทพมหานครไปแลว  ตามประกาศ
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6กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถายโอนภารกิจตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใหแกกรุงเทพมหานคร  
ลงวันท่ี 1 กันยายน 2552 
  การกระทําของนาย ข. เปนการไมปฏิบัติหนาที่ราชการให
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

 
   

   ตวัอยางที ่3    นาย ค. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน  สังกดัหนวยงาน D  
ไดดําเนินการบันทึกขอมลูรับเร่ืองและออกเลขทะเบียนโรงงาน
จําพวกที่ 2 ซึ่งเปนประเภทโรงงานที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน B จํานวน 5 ราย โดยเปนการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากการบันทึกขอมูลรับเรื่องจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ใน
ศูนยบริการสารพันทันใจ และการออกเลขทะเบียนโรงงานจะเปน
หนาที่ของฝายบริหารทั่วไป 
ในหนวยงาน D การะทําดังกลาวถือเปนการไมปฏิบัติหนาท่ี
ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ
ของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 

 โทษ   ตดัเงนิเดอืน 5%  เปนเวลา 1 เดอืน 
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หมวดที ่7   การประพฤติชัว่ 

 ขาราชการเปนผูปฏิบัติงานที่มีความสัมพนัธใกลชิดกับ
ประชาชน หากขาราชการมีความประพฤติไมดี ไมรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ประชาชนเสื่อมศรัทธา
ขาราชการ ก็จะเสียความเชื่อถือทางราชการ การกระทําทีเ่กี่ยวกับ
ความประพฤตสิวนตัวของขาราชการจึงนํามาเปนขอกําหนดทาง
วินัย 2 ประการ คือ 
 1. มาตรา 82 (10) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 “ ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสยี ” 
 2. มาตรา 85 (4) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 “ กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติชัว่อยาง
รายแรง” 
 ความผิดวินัยฐานประพฤติช่ัว มีหลักในการพิจารณา คือ  

1. เปนการกระทําท่ีทําใหเสื่อมเสยีเกียรตศิกัดิต์ําแหนง
หนาที่ราชการ 

2. เปนการกระทําท่ีสังคมรังเกียจ 
3. เปนการกระทําท่ีเจตนา 
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 แนวทางการลงโทษ 

 
1.   ความประพฤตสิวนตวั  

เลกิงานแลวเปนนักเลงจะผดิวนิยัมัย้นะ 

มคีาํตอบจา ! ผดิแนนอน



 

2
9 ตัวอยางที่ 1   เจาหนาท่ี ธุรการ 3 มีความสมัพันธทางเพศ

กับนายสุริยัน โดยไปเชา 
หองพักนอนดวยกันท่ีโรงแรม ทั้งที่แตละฝายกม็ีสามแีละ
ภรรยาที่ชอบดวยกฎหมายอยูแลว หลังจากนั้นยังติดตอ
มีความสมัพันธทางเพศกนัอีกหลายครั้ง 
 โทษ   ไลออก 
 
 ตัวอยางที่ 2  เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 5 ไดพาหญิงมสีามี
ซึ่งเปนลูกจางประจําและเปนผูใตบังคับบัญชาของตนโดยตรง เขา
ไปในบังกะโลยามวิกาลสองตอสอง  
โดยมีเตนาไปในทางชูสาว แตหญิงลูกจางประจําดังกลาวไมยอม 
   โทษ   ตดัเงนิเดอืน 5%  เปนเวลา 1 เดอืน 
 
 ตัวอยางที่ 3   เจาพนักงานปกครอง 7 ซื้อไมจากรานคา เปน
เงิน 84,183 บาท แลวชําระเงินเพียงสองคร้ังเปนเงิน 40,000 บาท 
สวนท่ีเหลือไมยอมชําระ ทําใหเจาของราคาไมทําหนังสือรองเรียน
ผูบังคับบัญชา ตอมาเจาหนาที่ผูนี้ยอมรับวาไดคางชําระคาไมจริง 
และไดนําเงินท่ีคางชําระท้ังหมดไปชําระแกเจาของราคาไม 
 โทษ    ลดขั้นเงนิเดอืน 1 ขั้น 
 
 ตัวอยางที่ 4   เจาหนาท่ีปกครอง 3 ถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับกุม
ตัวดําเนินคดีในความผิดฐานมยีาเสพตดิใหโทษประเภท 1 (ยาบา) 
จํานวน 8 เม็ด ไวในครอบครองโดยผดิกฎหมาย ซึ่งเจาหนาที่ผูน้ี
ไดมีหนังสือรับสารภาพตอผูบังคับบัญชา 
  โทษ    ไลออก 
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0 ตัวอยางที่ 5  พยาบาล เทคนิค 3 เปนเจาหนาที่ท่ีให

น้ําเกลือท่ีแขนหญิงสาวท่ีมาคลอดบุตร แตเจาหนาที่ผูนี้กลับฉีด
สารมอรฟนเขาถุงนํ้าเกลือ โดยมีเจตนาฆา 
ทําใหหญิงผูนี้มีอาการชกักระตกุ มือและ
เทาเขียว แตแพทยไดนําตัวเขาหอง
ฉุกเฉินชวยชีวิตไวทันจนพนขีดอันตราย 
สาเหตุเน่ืองมาจากเจาหนาที่ผูน้ีมี
ความสัมพันธฉันทชูสาวกับสามขีองหญิง
ผูปวย    
 โทษ    ไลออก 
 
  
  
 2. การจดัซือ้จดัจาง 

ตัวอยางที่ 1   รองจาศาล (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5) 
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ขายทอดตลาดทีด่นิจํานวน 2 แปลง 
เน้ือท่ีแปลงละ 74 ตารางวา ปรากฏวาในการประมูลขายทอดตลาด
ที่ดินดังกลาว ผูซื้อไดใหราคาตารางวาละ 2, 400 บาท แตรองจา
ศาลผูนี้ไดลงราคาในการประมูลขายที่ดนิคร้ังน้ีเพียงตารางวาละ 
2,100 บาท และไดนําสวนเกินตารางวาละ 300 บาท ไปเปน
ประโยชนสวนตัว 

โทษ    ไลออก 
 
ตัวอยางที่ 2    ปลัดอําเภอ  ทําหนาท่ีปลัดสุขาภิบาล ไดทํา

บันทึกถึงประธานกรรมการสุขาภิบาลฯ ขออนุมัติจัดซื้อฟน  โดยวิธี
ตกลงราคาเปนเงิน 5,000 บาท พรอมทัง้เสนอช่ือตนเองเปน
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1กรรมการตรวจรับพัสดุ (ฟน) ดังกลาว เมื่อไดรับอนุมัตใิห

ดําเนินการแลว เจาหนาท่ีผูนี้ไดจัดทําใบตรวจรับพัสดุเท็จวา ไดทํา
การตรวจรับพัสดุจากผูขายครบถวนตามใบสั่งซื้อแลว สุขาภิบาล
พยัคฒภูมิพสิยั จึงไดจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิคาฟนใหเปนเงิน 
5,000 บาท จากนั้นเจาหนาที่ผูนี้ก็ไดนําเงินดังกลาวไปเปน
ประโยชนสวนตัว 

โทษ    ไลออก  
 
ตัวอยางที่ 3  พฒันาการจังหวัด ไดสั่งใหผูใตบังคับบัญชา

จัดทําหลักฐานซื้อชุดนกัเรียนเปนเงิน จํานวน 100,000 บาท แลว
ไมมีการจัดซือ้จริง กลับรับเงินท้ังหมดไปเปนประโยชนสวนตนเปน
เวลานาน ตอมาเมื่อมกีารรองเรียน จึงจัดซื้อใหในภายหลัง 
นอกจากนี้ยังไดสั่งใหผูใตบังคับบัญชาเขียนเช็คสั่งจายเงินใหแก
ผูขายในโครงการจัดซือ้ครุภัณฑสํานักงานจํานวน 48,000 บาท 
โดยไมขดีคําวา ‘หรือผูถือ” ออก  แลวใหผูใตบังคับบัญชารับเงิน
จากธนาคารมาใหตนเพื่อไปจายใหแกผูขายเอง  

โทษ    ไลออก  
 

 ตัวอยางที่ 4   เจาหนาพนักงานพัสดุ 3 ไมควบคุมการเบิกจาย
วัสดุใหเปนไปตามความเปนจริง ไดเติมรายการเบิกวัสดุ และแกไข
ตัวเลขในใบเบิกวัสดุจากผูที่ขอเบิกแลวนําไปลงทะเบียนคุม ทําให
วัสดุของสํานักงานขาดหายไปจากทะเบียนคุมหลายประการ  เกิด
ความเสียหายตอราชการ 

โทษ    ไลออก  
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 3. การเบกิเงินเปนเทจ็  
        ตวัอยางที่ 1    นายเดิน ตําแหนงวิศวกร ไปราชการ
ตางจังหวัด และเขาพักในโรงแรม โดยมสีิทธิเบิกคาเชาท่ีพักใน
ราคา 1,200 บาท ซึ่งคาเชาหองของโรงแรมใหเชาในราคา 800 
บาท แตเมื่อมกีารชําระเงินคาที่พัก นายเดินไดบอกใหทางโรงแรม
ออกบิลคาเชาที่พักในราคา 1,200 บาท เพื่อจะนําสวนตาง 400 มา
ใชเปนประโยชนสวนตัวการระทําของนายเดิน เปนการเบิกเงิน
เปนเท็จมีเจตนาฉอโกงเงินของทางราชการ เปนการประพฤติช่ัว
อยางรายแรง  
        โทษ    ไลออก 

 
 ตัวอยางที่ 2   นายปลอม ไดใหผูใตบังคับบัญชาลงลายมอืชื่อ

เพื่อ ขอเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปอบรมในตางจังหวัด 
โดยผูทีล่งลายมอืชื่อบางรายไมไดไปเดินทางไปอบรมจริง และเมือ่
ไดรับเงินแลว ไดนําเงินดังกลาวไปใชจายในการปรับปรุงงาน
ราชการ แมจะไมไดนําเงินดังกลาวไปใชเปนประโยชนสวนตัว แต
การกระทําดังกลาวเปนการเบิกเงินเปนเท็จ ถือเปนการประพฤติช่ัว
อยางรายแรง      

  โทษ    ไลออก  
 



 

3
3       ตวัอยางที่ 3   เจาหนาที่ บริหารงานสงเสริมสหกรณ 6  

สํานักงานสหกรณอําเภอบางพล ี จังหวัดสมุทรปราการ ไดขอเบิก
เงินคาเชาบานท่ีตําบลทายาง  อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
จํานวน 57,385 บาท  โดยอางวาไดพักอาศัยกอนมาปฏิบัติงานที่
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๆ ที่ไมไดพกัอาศัยและเชาจริง 
นอกจากนี้ไดเขียนรายงานการเดินทางลงวันที่ 22 มกราคม 2531 
วาไปประชุมกลุมสมาชกิสหกรณการเกษตรทายาง จํากัด ในวันท่ี 
19-20 มกราคม 2531 อันเปนความเท็จ เพื่อขอเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยง
และคาพาหนะในการเดินทางจากทางราชการ  เปนการประพฤติ
ชั่วอยางรายแรง         

            โทษ     ใหออก  
 

ตัวอยางที่ 4   เจาพนักงานปกครอง 7 ไดตกลงเชาบาน
ราษฎรเพื่อใชเปนท่ีพักอาศัยในระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ รวม 
6 เดือน 15 วัน โดยจายคาเชาบานดังกลาวใหผูเชาเปนเงินเดือน
ละ 1,200 บาท  แตไดทาํเร่ืองขอเบิกเงิน เดือนละ 3,000 บาท สวน
ที่เกินเดือนละ 1,800 บาท ไดเอาไปใชประโยชนสวนตัว   

 โทษ    ไลออก             
  
 
 
 
 
 
 

 


