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 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  การกันเปนพยาน   

การลดโทษ  และการใหความคุมครองพยาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๙๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 
“วินัย”  หมายความวา  วินัยอยางรายแรงตามมาตรา  ๘๕  (๑) 
“พยาน”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามมาตรา  ๙๘   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน
ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  อันเปน
ประโยชนและเปนผลดีย่ิงตอทางราชการ  ใหถือวาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ราชการ  ซ่ึงไดรับความคุมครอง
พยานและอาจไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  ตามกฎ  ก.พ.  นี้   

ขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่งจะถือวาเปนประโยชนและเปนผลดีย่ิงตอทางราชการตอเมื่อ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดําเนินการทางวินัยได  หรือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลงโทษทางวินัยแกผูกระทํา
ความผิดได  และมีผลทําใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดินเปนอยางมากหรือมีผลทําใหสามารถ
รักษาไวซ่ึงระบบบริหารราชการที่ดีโดยรวมได 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่ขาราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวม 

ในการกระทําผิดวินัยนั้นดวย  ไมใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้ 

ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัย 

กับขาราชการอื่น  ถาไดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํา

มาตอบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ของทางราชการ  และขอมูลหรือถอยคํานั้นเปนปจจัยสําคัญจนเปนเหตุใหมีการสอบสวนทางวินัยแก 

ผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด  อาจไดรับการกันเปนพยาน  การลดโทษ  หรือการใหความคุมครอง

พยานตามกฎ  ก.พ.  นี้   

ขอ ๕ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ  ๓  หรือขอ  ๔  ที่จะไดรับประโยชนตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

จะตองเปนความเชื่อโดยสุจริตวามีการกระทําผิดวินัยหรือเปนไปตามที่ตนเองเชื่อวาเปนความจรงิ  และไมมี

การกลับถอยคํานั้นในภายหลัง 

การใหขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่ง  ไมถือเปนการเปดเผยความลับของทางราชการ 

และไมเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน 

ขอ ๖ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่ไดรับขอมูลมีหนาที่รายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมี

อํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

หมวด  ๒ 

การคุมครองพยาน 
 

 

ขอ ๗ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังมีหนาที่ใหความ
คุมครองพยาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ไมเปดเผยชื่อ  หรือขอมูลใด ๆ  ที่จะทําใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา   

(๒) ไมใชอํานาจไมวาในทางใดหรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรม

ซ่ึงอาจมีผลทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย   

(๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูลหรือถอยคํา 

(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้นถูกฟองเปนคดีตอศาล   



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่พยานผูใดรองขอเปนหนังสือ  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังจะพิจารณายายผูนั้น 
หรือพิจารณาดําเนินการอื่นใดที่เห็นวาจําเปนเพื่อใหผูนั้นไดรับความคุมครอง  โดยไมตองไดรับ 
ความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของผูนั้น  และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไวก็ได 

ขอ ๘ พยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไมไดใหการคุมครองตามขอ  ๗   
หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ  อาจย่ืนคํารองเปนหนังสือตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
และแตงต้ังเพื่อพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๙ เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังไดรับคํารองตามขอ  ๘  แลว  หากมีมูลนาเชื่อวา  
เปนไปตามที่พยานกลาวอาง  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังดําเนินการใหความคุมครองพยาน 
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได 

ขอ ๑๐ พยานผูใดเห็นวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้
หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ  อาจย่ืนคํารองเปนหนังสือตอสํานักงาน  ก.พ.  ได 

ขอ ๑๑ เมื่อสํานักงาน  ก.พ.  ไดรับคํารองตามขอ  ๑๐  แลว  หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่
พยานกลาวอาง  ใหสํานักงาน  ก.พ.  ดําเนินการใหมีการยายหรือโอน  หรือดําเนินการอื่นใดตามที่
เห็นสมควรเพื่อใหผูนั้นไดรับความคุมครอง  โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงต้ังกอน  หรือไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด   

ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังไมดําเนินการตามที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  ตามวรรคหนึ่ง   
หรือในกรณีที่เห็นสมควร  ใหสํานักงาน  ก.พ.  เสนอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๙  ตอไป 

ขอ ๑๒ การใหความคุมครองพยานตามหมวดนี้ใหพิจารณาดําเนินการในโอกาสแรก 
ที่สามารถกระทําได  และใหเร่ิมต้ังแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ  ๓  หรือขอ  ๔  แลวแตกรณี  
จนกวาจะมีการสั่งยุติเร่ืองหรือการดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แกผูเปนตนเหตุเสร็จส้ิน 

หมวด  ๓ 
การกันเปนพยาน  และการลดโทษ 

 

 

ขอ ๑๓ กอนมีการแจงเร่ืองกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย  ถาผูให
ขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ  ๔  ไมใชผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดวินัยในเร่ืองนั้น  และเปนกรณี 
ที่ไมอาจแสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อดําเนินการทางวนิัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทํา
ความผิดวินัยในเร่ืองนั้นไดนอกจากจะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานจากผูนั้น  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
และแตงต้ังอาจกันผูนั้นเปนพยานได   



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูที่ถูกกันเปนพยานตามขอ  ๑๓  ไมมาใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคล 

ผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือมาแตไมใหถอยคํา  

หรือใหถอยคําแตไมเปนประโยชนตอการดําเนินการ  หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ  หรือกลับคําใหการ  

ใหการกันผูนั้นไวเปนพยานเปนอันส้ินสุดลง 

ขอ ๑๕ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังแจงเร่ืองการกันขาราชการพลเรือนสามัญ

ตามขอ  ๑๓  ไวเปนพยาน  หรือการส้ินสุดการกันเปนพยานตามขอ  ๑๔  ใหบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการ 

ผูนั้นทราบ 

ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ  ๔  ผูใดไดใหขอมูล 

หรือใหถอยคําที่สําคัญจนเปนเหตุใหลงโทษทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดได  และผูนั้น

ตองถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ไดรวมกระทําผิดวินัยนั้นดวย  ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง

พิจารณาเห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุแหงการกระทําความผิดวินัยนั้น  หรือไดรวมกระทําความผิดวินัย 

ไปเพราะตกอยูในอํานาจบังคับ  หรือกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

อาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นตํ่ากวาโทษที่ควรไดรับจริงได   แตทั้งนี้ตองไมตํ่ากวาการลดโทษ 

ที่อาจกระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  ๔ 

การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 

แกผูใหขอมูลหรือถอยคําตามขอ  ๓  ไดดังนี้   

(๑) ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคํานั้นเปนขอควรพิจารณาอื่นตามกฎ  ก.พ.  วาดวย 

การเลื่อนเงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

(๒) เคร่ืองหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเคร่ืองเชิดชูเกียรติ 

(๓) รางวัล   

(๔) คําชมเชยเปนหนังสือ 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอ  ๑๗  
แกผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ  ๓  ตามระดับความมากนอยของประโยชนและผลดีย่ิงตอทางราชการ
ที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคํานั้น 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติวา  หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  การกันเปนพยาน   
การลดโทษ  และการใหความคุมครองพยาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการใหบําเหน็จความชอบ  การกันเปนพยาน  การลดโทษ  และการใหความคุมครองพยาน  
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญท่ีใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยานอันเปนประโยชน
และเปนผลดียิ่งตอทางราชการ  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 


