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กฎ  ก.ร. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บําเหน็จความชอบ  การกันเป็นพยาน 

การลดโทษ  และการให้ความคุ้มครองพยาน   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  และมาตรา  ๗๓  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกกฎ  ก.ร.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ร.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในกฎ  ก.ร.  นี้ 
“วินัย”  หมายความว่า  วินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ  ๖  (๑)  แห่งกฎ  ก.ร.  ว่าด้วยวินัยข้าราชการ

รัฐสภาสามัญ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
“พยาน”  หมายความว่า  ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามมาตรา  ๗๓ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยาน 
ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการ  
อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ  ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ซ่ึงได้รับความคุ้มครองพยาน
และอาจได้รับบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  ตามกฎ  ก.ร.  นี้ 

ข้อมูลหรือถ้อยคําตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการต่อเม่ือเป็น
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ดําเนินการทางวินัยได้  หรือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทํา
ความผิดได้  และมีผลทําให้สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมากหรือมีผลทําให้สามารถ
รักษาไว้ซ่ึงระบบบริหารราชการที่ดีโดยรวมได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยเสียเองหรืออาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการ
กระทําผิดวินัยด้วย  ไม่ให้ได้รับบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อนี้ 
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ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระทําผิดวินัยกับ
ข้าราชการอ่ืน  ถ้าได้ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยที่ได้กระทํามา 
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
หรือระเบียบของทางราชการ  และข้อมูลหรือถ้อยคํานั้นเป็นปัจจัยสําคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวน 
ทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําผิด  อาจได้รับการกันเป็นพยาน  การลดโทษ  หรือการให้ความ
คุ้มครองพยานตามกฎ  ก.ร.  นี้ 

ข้อ ๕ การให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  ที่จะได้รับประโยชน์ตามกฎ  ก.ร.  นี้  
จะต้องเป็นความเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทําผิดวินัยหรือเป็นไปตามที่ตนเองเชื่อว่าเป็นความจริง   
และไม่มีการกลับถ้อยคํานั้นในภายหลัง   

การให้ข้อมูลหรือถ้อยคําตามวรรคหนึ่ง  ไม่ถือเป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการ 
และไม่เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่ได้รับข้อมูลมีหน้าที่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็น 
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 

หมวด  ๒ 
การคุ้มครองพยาน 

 
 

ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นและผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองพยาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เปิดเผยชื่อ  หรือข้อมูลใด  ๆ  ที่จะทําให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํา 
(๒) ไม่ใช้อํานาจไม่ว่าในทางใดหรือกระทําการอ่ืนใดอันเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม   

ซ่ึงอาจมีผลทาํให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย 
(๓) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกล่ันแกล้งหรือถูกข่มขู่เพราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยคํา 
(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเป็นทนายแก้ต่างคดีให้ถ้าผู้นั้นถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล 
ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ  ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะพิจารณาย้ายผู้นั้น   

หรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนใดที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครอง  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
หรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ก็ได้ 

ข้อ ๘ พยานผู้ ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นยังไม่ได้ให้การคุ้มครองตามข้อ  ๗   
หรือการให้การคุ้มครองดังกล่าวยังไม่เพียงพอ  อาจยื่นคําร้องเป็นหนังสือต่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เพื่อพิจารณาดําเนินการ 

ข้อ ๙ เม่ือผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้รับคําร้องตามข้อ  ๘  แล้ว  หากมีมูลน่าเชื่อว่า
เป็นไปตามที่พยานกล่าวอ้าง  ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดําเนินการให้ความคุ้มครองพยานในโอกาส
แรกที่สามารถกระทําได้ 
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ข้อ ๑๐ การให้ความคุ้มครองพยานตามหมวดนี้ให้พิจารณาดําเนินการในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําได้  และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  จนกว่า 
จะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายแก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จส้ิน 

หมวด  ๓ 
การกันเป็นพยาน  และการลดโทษ 

 
 

ข้อ ๑๑ ก่อนมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  ถ้าผู้ให้ข้อมูล
หรือให้ถ้อยคําตามข้อ  ๔  ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น  และเป็นกรณีที่ไม่อาจ
แสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดเพื่อดําเนินการทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําความผิดวินัย 
ในเรื่องนั้นได้นอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น  ผู้ มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ ง 
อาจกันผู้นั้นเป็นพยานได้ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพยานตามข้อ  ๑๑  ไม่มาให้ถ้อยคําต่อบุคคลหรือคณะบุคคล 
ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการ  
หรือมาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา  หรือให้ถ้อยคําแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการ  หรือให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ  
หรือกลับคําให้การ  ให้การกันผู้นั้นไว้เป็นพยานเป็นอันสิ้นสุดลง 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งแจ้งเรื่องการกันข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตามข้อ  ๑๑  ไว้เป็นพยาน  หรือการสิ้นสุดการกันเป็นพยานตามข้อ  ๑๒  ให้บุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการ  
และข้าราชการผู้นั้นทราบ 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ  ๔  ผู้ใดได้ให้ข้อมูลหรือให้
ถ้อยคําที่สําคัญจนเป็นเหตุให้ลงโทษทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําผิดได้  และผู้นั้นต้องถูกลงโทษ
ทางวินัยเพราะเหตุที่ได้ร่วมกระทําผิดวินัยนั้นด้วย  ถ้าผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาเห็นว่าผู้นั้น
มิได้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําความผิดวินัยนั้น  หรือได้ร่วมกระทําความผิดวินัยไปเพราะตกอยู่ในอํานาจบังคับ  
หรือกระทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจพิจารณาลดโทษให้ผู้นั้นต่ํากว่าโทษ 
ที่ควรได้รับจริงได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ํากว่าการลดโทษที่อาจกระทําได้ตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  ๔ 
การให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจพิจารณาให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยคําตามข้อ  ๓  ได้ดังนี้ 
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(๑) ให้ถือว่าการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคํานั้นเป็นข้อควรพิจารณาอื่นตามกฎ  ก.ร.  ว่าด้วย 
การเลื่อนเงินเดือนที่ผู้บังคับบัญชาต้องนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ 
(๓) รางวัล 
(๔) คําชมเชยเป็นหนังสือ 
ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพิจารณาให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อ  ๑๕  

แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําตามข้อ  ๓  ตามระดับความมากน้อยของประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการ
ที่ได้รับจากการให้ข้อมูลหรือถ้อยคํานั้น 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์
ประธานรัฐสภา 
ประธาน  ก.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้  กฎ  ก.ร.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  บัญญัติว่า  หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บําเหน็จความชอบ  การกันเป็นพยาน  
การลดโทษ  และการให้ความคุ้มครองพยาน  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการให้บําเหน็จความชอบ  การกันเป็นพยาน  การลดโทษ  และการให้ความคุ้มครอง
พยาน  สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยานอันเป็นประโยชน์
และเป็นผลดีย่ิงต่อทางราชการ  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ร.  น้ี 


