
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๗๙

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปญหาสัญชาติใหคนไทยพลัดถ่ินซ่ึงเปนคนเช้ือสายไทย

ทีต่องกลายเปนคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ของราชอาณาจักรไทย โดยใหสัญชาติไทยโดยการเกิดแกบุคคลดังกลาวทีย่ังไม
ไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และไดอพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยเปน
ระยะเวลาหนึง่และมีวิถีชีวิตเปนคนไทยโดยไดรับการสำรวจตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเพื่อ
ใหเปนไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ จึงกำหนดใหบุตรของ
คนไทยพลัดถิ่นท่ีไดสญัชาตไิทยโดยการเกดิโดยพระราชบญัญตัน้ีิท่ีไมไดถอืสญัชาติ
ของประเทศอื่น หรอืไดสญัชาตไิทยแลว ก็ไดสญัชาตไิทยโดยการเกิดดวย จงึจำเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ไดเพิม่บทนิยามคำวา “คนไทยพลัดถิ่น” ระหวางบทนิยามคำวา 

“คนตางดาว” และบทนิยามคำวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญตัิ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ดังนี้ 

 “คนไทยพลัดถิ่น” หมายความวา ผูซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ตองกลายเปน
คนในบังคับของประเทศอืน่โดยเหตุอันเกิดจากการเปลีย่นแปลงอาณาเขตของ
ราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปจจุบันผูนั้นมิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และได
อพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยเปนระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเปนคนไทย 
โดยไดรับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรือเปนผูซึ่งมีลักษณะอื่น
ทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

๒) ไดเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา ๙/๑ มาตรา ๙/๒ มาตรา ๙/๓ มาตรา ๙/๔ 
มาตรา ๙/๕ มาตรา ๙/๖ และมาตรา ๙/๗ แหงพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 
ในเรื่ององคประกอบ คุณสมบติั ตลอดจนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการรบัรอง

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๒๘ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ความเปนคนไทยพลัดถิ่น โดยการกำหนดใหคณะกรรมการรับรองความเปน
คนไทยพลัดถิ่น ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงยตุธิรรม 
ผูแทนสำนกัขาวกรองแหงชาต ิผูแทนสำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิและผูแทน
สำนกังานตำรวจแหงชาต ิเปนกรรมการโดยตำแหนง ผูทรงคณุวฒุจิำนวนไมเกนิ ๗ คน 
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ โดยตองมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติ
หรือสถานะบุคคล ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ดานประวัติศาสตรหรือ
กลุมชาติพันธุ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยูดวย เปนกรรมการ 
และใหอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหอธิบดี
กรมการปกครองแตงต้ังขาราชการของกรมการปกครองอีก ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ 

 ทัง้นี ้ใหกรรมการผูทรงคณุวฒุดิงักลาวมวีาระการดำรงตำแหนงคราวละ 
๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน

 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
 (๑) พิจารณาและใหการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
 (๒) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง

หรือการดำเนินการใด ๆ เกี ่ยวกับคนไทยพลัดถิ ่นโดยไมตองดำเนินการตาม
มาตรา ๒๗๑

 (๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำหนด
 ท้ังน้ี กฎหมายใหนำบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอำนาจดำเนินการ

พจิารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคบั
กับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม

 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสัญชาติไทยของคนไทย
พลัดถิ่น

 (๑) ผู ใดอางว าเปนคนไทยพลัดถิ ่นประสงคจะไดการรับรอง
ความเปนคนไทยพลดัถิ่นใหยื่นคำขอตอพนกังานเจาหนาที่ เมื่อพนกังานเจาหนาท่ี
ไดรบัคำขอแลว ใหเสนอคำขอน้ันตอคณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่น

๑ มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บัญญัติวา

“มาตรา ๒๗  คณะกรรมการมีหนาทีเ่สนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใชอำนาจตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ 
และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ในการใชอำนาจและดำเนินการดังกลาวใหรัฐมนตรีรับฟงขอเสนอแนะและความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบดวย”.
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

เพื่อพิจารณา โดยในการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง๒

 (๒) เม่ือคณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่นไดใหการรบัรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นแกผูใดแลว ใหผูนั้นเปนคนไทยพลัดถิ่นที่มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด และใหบุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด
ดังกลาวไดสัญชาติไทยโดยการเกิดดวย เวนแตผูนั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น 

   นอกจากนี ้ กฎหมายยังไดกำหนดใหบุตรของคนไทยพลัดถิ่น
ซึง่บุตรนัน้ไดรับสัญชาติไทยมากอนทีค่นไทยพลัดถิ ่นนั้นจะไดรับการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ ่นจากคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น 
ไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด เชนเดียวกัน

 ๓) กฎหมายใหถือวาคนไทยพลัดถิ่นทีไ่ดแปลงสัญชาติเปนไทยหรือ
ไดสัญชาติไทยแลวกอนวันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนคนไทยพลัดถิ่นทีไ่ดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถ่ินตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และใหมีสถานะเปนผูมี
สัญชาติไทยโดยการเกิดดวย

 โดยในวาระเริ ่มแรก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒) (มาตรา ๙/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้) ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ :- 

 • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๒ การดำเนนิการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙/๕ แหงพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตันิี ้
ใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ .
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
 การทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
 จัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
 ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
 ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (พรอมฉบับแกไขเพ่ิมเติม)๓
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
      เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๔ ก หนา ๒๓
 • ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เหตุผลและความจำเปนในการออกประกาศ๔

(๑) การจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐโดยการใชเงินของแผนดิน 
(งบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ)

(๒) การดำเนนิการทีผ่านมามกีารทจุรติโดยการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ
ทำใหรัฐเสียหาย

(๓) มีการสมยอมในการเสนอราคา ไมแขงขันอยางเปนธรรม จายเงินให
เจาหนาที่รัฐเพื่อใหไดเปนคูสัญญา

(๔) นักการเมือง เจาหนาที่รัฐมีสวนรวมหรือสนับสนุนการทำความผิด 
ละเวนไมปฏิบัติการตามหนาที่

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

“คูสัญญา” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ

“บญัชแีสดงรายรบัรายจาย” หมายความวา บัญชแีสดงรายการรับจายเงนิ
ของโครงการตามสัญญาที่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตองจัดทำและยื่นตอกรมสรรพากร

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภมูภิาค 
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานธุรการขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการ

๓ ประกาศฉบบันีไ้ดมกีารแกไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ
และวิธกีารจดัทำและแสดงบญัชรีายการรบัจายของโครงการทีบ่คุคลหรอืนติบิคุคลเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๙๑ ก หนา ๑๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔).

๔ ที่มา : www.nacc.go.th. (เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ).
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ของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ
“สัญญา” หมายความวา สญัญาใด ๆ  ท่ีทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามโครงการ

ในการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ ไมวาดวยวิธีการซื้อหรือการจางหรือวิธีอื ่นใด
ของหนวยงานของรฐัตามระเบยีบสำนักนายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัดหุรอืระเบียบ 
ขอกำหนด กฎ หรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานของรัฐน้ัน ๆ  สัญญาสัมปทาน 
และสญัญาใหทนุสนบัสนนุของหนวยงานของรฐัเพื่อการวจิยัหรอืเพื่อดำเนนิกจิกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง และใหหมายความรวมถึงบันทึกขอตกลงหรือบันทึกแนบทาย
สัญญาซึ่งมีผลเปนการแกไขสัญญาในสวนที่เปนสาระสำคัญดวย

“รายรับ” หมายความวา จำนวนเงินที่คูสัญญาไดรับจากหนวยงานของรัฐ 
อันเนื่องจากการไดปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือรายรับอื่น ๆ 
ที่กำหนดไวใหคูสัญญาไดรับ

“รายจาย” หมายความวา จำนวนเงินทีคู่สัญญาไดจายไปทั้งสิ้นเพื่อการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

๒) บททั่วไป
ในปแรกตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ใหคูสัญญา

ตามสัญญา๕ ซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและยืน่ตอกรมสรรพากรตามแบบแนบทายประกาศ๖ แตความดังกลาวนี้
มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้

(๑) คูสญัญาทัง้สองฝายเปนหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่งมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล

(๒) คูสัญญาเปนนิติบุคคลทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และไมมี
ตัวแทนหรือผูแทนในประเทศ แตมีการสงมอบหรือใหบริการในประเทศ และหนวยงาน
ของรัฐไดชำระเงินตามสัญญาใหแกคูสัญญาออกไปตางประเทศโดยตรง

ซึ่งในการดำเนนิการตาม (๑) หรอื (๒) นัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหคูสัญญาปฏิบัติก็ได รวมถึงยังไดกำหนดใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชประกาศ
นี้ดวย

นอกจากน้ี ประกาศน้ียังไดกำหนดใหสำนักงาน ป.ป.ช. จัดใหมกีารเช่ือมโยง
ขอมูลตามประกาศนี้ระหวาง ๓ หนวยงาน คือ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร 
และสำนักงาน ป.ป.ช.  

๕ ในการเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหนับแตวันที่มีการลงนามในสัญญาหรือถือวาไดมีสัญญาเกิดขึ้นแลว.
๖ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ใหคูสัญญาตามสัญญาซึง่มีมูลคาตัง้แต ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจัดทำ

บัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามแบบแนบทายประกาศ.
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๓) การจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจาย
ในการบันทึกรายรับรายจายเพื่อจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจายตอ

กรมสรรพากรตามประกาศน้ี ใหคูสญัญาบันทกึรายรับรายจายท่ีเกดิขึน้ในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชหีรอืรอบปภาษีนัน้ แลวแตกรณี โดยแยกเปนรายโครงการตามสัญญา 
โดยนอกจากคูสัญญาตองจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจายตอกรมสรรพากร
ตามแบบแนบทายประกาศแลว ใหคูสญัญาบนัทกึบญัชเีปนรายโครงการตามสญัญา 
โดยใหเก็บและรักษาเอกสารหลักฐานประกอบไว ณ สถานประกอบการหรือที่อยู
อาศัยของคูสัญญาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ปนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา
หรือจนกวาการดำเนินการตรวจสอบหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามขอ ๕.๒) เสร็จสิ้น

๔) วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย
ใหคูสัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากร โดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ตามกำหนดระยะเวลา ดังตอไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
  (ก) หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปภาษี

เดียวกัน ใหยื่นพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ปภาษีนั้น

  (ข) หากการรบัจายเงนิตามสญัญาทัง้หมดมไิดเสรจ็สิน้ภายในปภาษี
เดียวกัน ใหยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายซึ่งประกอบดวยรายรับรายจายที่เกิดข้ึน
ในแตละปภาษีพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ของปภาษีนั้น

(๒) กรณีนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
  (ก) หากการรับจายเงินตามสัญญาท้ังหมดเสร็จสิ้นภายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ใหยื่นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพรอมกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

  (ข) หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิไดเสร็จสิ้นภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ใหยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายซึ่งประกอบดวยรายรับ
รายจายที่เกิดขึ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชีพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

p79-94.indd   84 6/7/2012   5:51:04 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๘๕

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

ทัง้นี ้ใหคูสญัญาย่ืนบญัชแีสดงรายรบัรายจายตอกรมสรรพากรตาม (๑) 
และ (๒) จนกวาจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา๗

๕) การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจาย
๕.๑) การตรวจสอบโดยกรมสรรพากร
  เมือ่คู สัญญาไดยืน่บัญชีงบดุลประจำปหรือยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคล แลวแตกรณ ีใหกรมสรรพากรตรวจสอบวา
คูสัญญาไดยืน่บัญชีแสดงรายรับรายจายดวยหรือไม ในกรณีที่กรมสรรพากร
ตรวจแลวพบวาคูสัญญารายใดไมยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย ใหรายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป

  โดยกรมสรรพากรอาจนำบัญชีแสดงรายรับรายจายของโครงการ
ไปพิจารณาประกอบการตรวจสอบบัญชีงบดุลประจำปของนิติบุคคลหรือตรวจ
ภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล แลวแตกรณี ตามที่เห็นสมควรก็ได

๕.๒) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในกรณีท ีป่รากฏจากการตรวจสอบหรือการไตสวนของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. วา 
  (๑) คูสัญญาใดทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตของเจาหนาทีข่องรัฐ

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ หรือ
  (๒) กรณีมีความจำเปนทีจ่ะตองตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือ

การชำระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น  
  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสานงานและสัง่ใหหนวยงานของรัฐ

ท่ีเกี่ยวของรบัเรื่องดงักลาวไปดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี แลวใหหนวยงานของรฐั
นัน้รายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตอไป หรือในกรณี
จำเปนตองเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงินใหนำระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการเขาถึงขอมูลของหนวยงาน
หรือสถาบันการเงินมาใชบังคับ

๖) มาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในการดำเนินการ

เพือ่ใหไดมาซึง่คู สัญญาตามขอ ๔) ใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามความ
ดังตอไปนี้

๗ ในระหวางทีก่ารจดัทำระบบอเิล็กทรอนกิสเพือ่ปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไมแลวเสร็จ ใหคูสัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายตามขอ ๑๐ แหงประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติแหงชาต ิเรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารจดัทำและแสดงบญัชรีายการรบัจายของโครงการท่ีบคุคลหรอืนติบิคุคลเปนคูสญัญากบั
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนเอกสารตอกรมสรรพากร.
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(๑) ใหหนวยงานของรัฐกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาและกำหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติดังนี้

 (ก) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ

 (ข) บคุคลหรือนติบิคุคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐซึง่ได
ดำเนนิการจดัซือ้จัดจางดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส (e-Government Procurement 
: e-GP) ตามขอ (๒) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

 (ค) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยคูสัญญาอาจรับจาย
เปนเงินสดก็ได

(๒) ใหหนวยงานของรัฐซึ่ งดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
บันทึกขอมูลของคูสัญญาท่ีตองแสดงบัญชีรายรับรายจายในระบบอิเล็กทรอนิกส
ดวย ซ่ึงหากหนวยงานของรัฐใดท่ีมิไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาที่ตองแสดงบัญชีรายรับ
รายจายตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร

(๓) หามมิใหหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ไดมกีารระบุชือ่ไวในบัญชรีายช่ือวาเปนคูสญัญาท่ีไมไดแสดงบัญชรีายรับรายจาย 
หรอืแสดงบัญชรีายรับรายจายไมถกูตองครบถวนในสาระสำคัญ เวนแตบคุคลหรอื
นิติบุคคลน้ันจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศน้ี หรือไดมีการปรับปรุง
แกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว 

หมายเหตุ :-
• ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป เวนแตขอ ๕ วรรคหน่ึง 

ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
จึงออกประกาศไว
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จุลนิติ

 กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
      เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๑
 • ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๑ 

กำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองรักษาวินัยตามทีก่ำหนดไวในกฎ ก.ร. ผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ถือวาผูนั้นกระทำผิดวินัย จึงจำเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) การกระทำการอนัเปนขอปฏบิตัขิองขาราชการรฐัสภาสามญั กฎ ก.ร. 

ไดกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองกระทำการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้
 (๑) ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
 (๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
 (๓) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ

ทางราชการ และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
 (๔) ตองถือวาเปนหนาทีพ่ิเศษที ่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ

เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตราย ซึ่งจะ
บังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ

 (๕) ตองปฏบิตัหินาท่ีราชการใหเกิดผลดหีรอืความกาวหนาแกราชการ
ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ

 (๖) ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาทีร่าชการโดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถา
เหน็วาการปฏิบัตติามคำสั่งน้ันจะทำใหเสยีหายแกราชการ หรอืจะเปนการไมรกัษา
ประโยชนของทางราชการ จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชา
ทบทวนคำส่ังนั้น และเมื่อไดเสนอความเหน็แลว ถาผูบงัคบับญัชายนืยันใหปฏบิตัติาม
คำสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม

 (๗) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิง้หนาที่
ราชการมิได

 (๘) ตองรักษาความลับของทางราชการ
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  (๙)  ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกัน
ในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ

 (๑๐)  ตองตอนรบั และใหความสะดวกแกสมาชกิรฐัสภาและประชาชน
ผูติดตอราชการอันเก่ียวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย

 (๑๑)  ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
 (๑๒)  ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนง

หนาทีร่าชการของตนมิใหเสื ่อมเสีย โดยไมกระทำการใด ๆ อันไดชื ่อวาเปน
ผูประพฤติชั่ว

๒) การกระทำการอันเปนขอหามของขาราชการรัฐสภาสามัญ กฎ ก.ร. 
ไดกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองไมกระทำการใดอันเปนขอหามดังตอไปน้ี

  (๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความที่ควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย

  (๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทำการขามผูบังคับบัญชา
เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทำหรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษชั่วครั้งคราว

  (๓) ตองไมอาศยัหรอืยอมใหผูอื่นอาศยัตำแหนงหนาท่ีราชการของตน
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น

  (๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
  (๕)  ตองไมกระทำการหรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาผลประโยชน

อันอาจทำใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่
ราชการของตน

  (๖) ตองไมเปนสมาชกิพรรคการเมอืง กรรมการพรรคการเมือง หรอื
ดำรงตำแหนงอื่นใดในพรรคการเมือง

  (๗) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดำรงตำแหนง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท

  (๘) ตองไมกระทำการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี ่หรอืขมเหงกัน
ในการปฏิบัติราชการ

  (๙) ตองไมกระทำการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ตามที่กำหนดไวในขอ ๓)

 (๑๐)  ตองไมดหูมิ่น เหยยีดหยาม สมาชกิรฐัสภาและประชาชนผูตดิตอ
ราชการ
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๓) การกระทำของขาราชการรัฐสภาสามัญที่ถือวาเปนการลวงละเมิด
หรอืคุกคามทางเพศ ตามขอ ๒) (๙) กฎ ก.ร. ไดกำหนดใหขาราชการรฐัสภาสามญั
ผู ใดที ่กระทำการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี ้ ตอขาราชการดวยกัน 
หรือผูรวมปฏิบติัราชการ ไมวาจะเกดิขึ้นในหรอืนอกสถานท่ีราชการโดยผูถกูกระทำ
มิไดยินยอมตอการกระทำนั้น หรือทำใหผูถูกกระทำเดือดรอนรำคาญ ถือวาเปน
การกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 (๑) กระทำการดวยการสมัผสัทางกายที่มีลกัษณะสอไปในทางเพศ เชน 
การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน

 (๒) กระทำการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วพิากษวจิารณรางกาย 
พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน

 (๓) กระทำการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตา
ลวนลาม การทำสัญญาณ หรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน

 (๔) การแสดงหรอืสื่อสารดวยวธิกีารใด ๆ  ท่ีสอไปในทางเพศ เชน แสดงรปู
ลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน

 (๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที ่สอไปในทางเพศ ซึ ่งผู ถูกกระทำ
ไมพึงประสงคหรือเดือดรอนรำคาญ

๔) การกระทำผิดวินัยของขาราชการรัฐสภาสามัญที่เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง กฎ ก.ร. ไดกำหนดใหการกระทำผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี ้
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 (๑) การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีร่าชการโดยมิชอบเพื่อให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต

 (๒) ละทิง้หรอืทอดทิ้งหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตผุลอันสมควรเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

 (๓) ละทิง้หนาทีร่าชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน ๑๕ วัน 
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ

 (๔) กระทำการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
 (๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทำรายสมาชิกรัฐสภา

หรือประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
 (๖) กระทำความผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุกหรือโทษทีห่นักกวาโทษ

จำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจำคุกหรือใหรับโทษทีห่นักกวาโทษจำคุก เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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 (๗) ละเวนการกระทำหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการไมปฏบิตัติามขอ ๑) 
หรือฝาฝนขอหามตามขอ ๒) อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

ทั้งนี้ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑) หรือฝาฝน
ขอหามตามขอ ๒) ใหผูนั้นเปนผูกระทำผิดวินัย และขาราชการรัฐสภาสามัญ
ผูใดมีกรณีกระทำผิดวินัยตามกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ วาดวยวินยัขาราชการ
รฐัสภาสามัญ กอนวนัที ่๒๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๕ ใหผูบงัคบับญัชามอีำนาจส่ังลงโทษ
ผูนั้นตามกรณีกระทำผิดวินัยที่กำหนดไวในกฎ ก.ร. ดังกลาว

หมายเหตุ :- 
• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว

 กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
 การใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ  
 และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล
โดยทีม่าตรา ๗๓ แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

บัญญัติวา หลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน 
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ร. สมควร
กำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข ในการใหบำเหนจ็ความชอบ การกนัเปนพยาน 
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน สำหรับขาราชการรัฐสภาสามัญ
ที่ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำในฐานะพยานอันเปนประโยชนและ
เปนผลดียิ่งตอทางราชการ จึงจำเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้
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สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

“วินัย” หมายความวา วินัยอยางรายแรงตามขอ ๖ (๑) แหงกฎ ก.ร. วาดวย
วินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕๘

“พยาน” หมายความวา ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคำ
ตามมาตรา ๗๓๙

๒) บททั่วไป
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำ

ในฐานะพยานตอผูมีหนาที่สบืสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
รฐัสภาหรอืระเบยีบของทางราชการ อันเปนประโยชนและเปนผลดย่ิีงตอทางราชการ 
ใหถือวาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งไดรับความคุมครองพยาน และอาจไดรับ
บำเหน็จความชอบเปนกรณพิีเศษ ตามกฎ ก.ร. นี ้แตหากขาราชการผูน้ันเปนผูกระทำ
ผิดวนัิยเสียเองหรอือาจจะถกูกลาวหาวามสีวนรวมในการกระทำผดิวนิยัดวยจะไมให
ไดรับบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี ้โดยขอมูลหรือถอยคำที่ถือวาเปน
ประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการก็ตอเมื่อ

(๑) ขอมูลหรือถอยคำนั้นเปนปจจัยสำคัญทีท่ำใหดำเนินการทางวินัยได 
หรือเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหลงโทษทางวินัยแกผูกระทำความผิดได และ

(๒) ขอมูลหรือถอยคำนั้นมีผลทำใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดิน
เปนอยางมากหรือมีผลทำใหสามารถรักษาไวซ่ึงระบบบริหารราชการท่ีดีโดยรวมได

สำหรับขาราชการรัฐสภาสามัญผูที ่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวม
ในการกระทำผิดวินัยกับขาราชการอื ่น ถาขาราชการผู นั ้นไดใหขอมูลตอ
ผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยทีไ่ดกระทำมาตอบุคคล

 ๘ กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๖ (๑) กำหนดวา
 “ขอ ๖  การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
   (๑) การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือการ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต”.
 ๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๓ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๗๓ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคำในฐานะพยานตอผูมีหนาทีส่ืบสวน

สอบสวนตามสวนน้ี อันเปนประโยชนและเปนผลดีย่ิงตอทางราชการผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได
 ขาราชการรฐัสภาสามัญผูใดอยูในฐานะท่ีอาจจะถกูกลาวหาวารวมกระทำผดิวนิยัอยางรายแรงกรณทุีจรติตอหนาท่ีราชการ

กับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย
ทีไ่ดกระทำมา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทำผิดผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้น
ไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได

 ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคำในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอันเปนเท็จ ใหถือวา
ผูนั้นกระทำผิดวินยั

 หลักเกณฑและวธิกีารการใหบำเหนจ็ความชอบ การกนัเปนพยาน การลดโทษและการใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตาม
ที่กำหนดในกฎ ก.ร.”.
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การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

หรือคณะบุคคลท่ีมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
หรอืระเบยีบของทางราชการ และขอมลูหรอืถอยคำนัน้เปนปจจยัสำคญัจนเปนเหตุ
ใหมีการสอบสวนทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทำผิด ขาราชการผูนั้น
อาจไดรับการกันเปนพยาน การลดโทษ หรือการใหความคุมครองพยาน
ตามกฎ ก.ร. นี้ได

ทัง้นี ้การใหขอมลูหรอืใหถอยคำทีจ่ะไดรบัประโยชนตามกฎ ก.ร. นี ้จะตอง
เปนความเชื่อโดยสุจริตวามีการกระทำผิดวินัยหรือเปนไปตามที่ตนเองเชื่อวา
เปนความจริง และไมมีการกลับถอยคำนั้นในภายหลัง โดยที่การใหขอมูลหรือ
ถอยคำดังกลาวนั้นไมถือวาเปนการเปดเผยความลับของทางราชการ และไมเปน
การกระทำการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน 

ในการนี้ ใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่ไดรับขอมูลมีหนาที่รายงาน
ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง๑๐เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการตอไป

๓) การคุมครองพยาน
กฎ ก.ร. นี้ไดกำหนดใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นและผูมีอำนาจสั่งบรรจุ

และแตงตั้งมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปดเผยช่ือ หรือขอมูลใด ๆ ที่จะทำใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูล

หรือใหถอยคำ
(๒) ไมใชอำนาจไมวาในทางใดหรือกระทำการอ่ืนใดอันเปนการกล่ันแกลง

หรือไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลทำใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกล่ันแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่

มีการใหขอมูลหรือถอยคำ

๑๐ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามกฎ ก.ร. นี้ หมายถึง ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  

“มาตรา ๔๒ การบรรจบุคุคลเขารบัราชการเปนขาราชการรฐัสภาสามญั และการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนง ใหผูมอีำนาจดงัตอไปน้ี 
เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร 
หรอืประธานวฒุสิภา แลวแตกรณ ีนำเสนอ ก.ร. เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ เมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ร. แลว ใหประธานรฐัสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร 
หรอืประธานวฒุสิภา แลวแตกรณ ีนำเสนอ ก.ร. เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ เมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ร. แลว ใหประธานรฐัสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา 
หรือหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรียกชื่ออยางอื่น แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง”.
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(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้น
ถูกฟองเปนคดีตอศาล

โดยในกรณท่ีีพยานผูใดไดรองขอเปนหนังสอื ผูมอีำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
จะพจิารณายายผูน้ันหรอืพจิารณาดำเนินการอ่ืนใดที่เหน็วาจำเปนเพื่อใหผูนั้นไดรับ
ความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
ของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ก็ได และหากพยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลำดับชัน้ยงัไมไดใหการคุมครอง
ตามขอ (๑)-(๔) หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคำรอง
เปนหนังสือตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยหาก
คำรองดังกลาวมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามทีพ่ยานกลาวอาง ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้งดำเนินการใหความคุมครองพยานในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได

ทั้งนี้ การใหความคุมครองพยานตามขอ ๓) นี้ใหพิจารณาดำเนินการ
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคำ
ตามขอ ๒) จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายแก
ผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น

๔) การกันเปนพยาน และการลดโทษ
กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดกระทำผิดวินัย 

ถาขาราชการรัฐสภาสามญัผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทำผิด
วินัยกับขาราชการอื่นซึ่งไดใหขอมูลหรือใหถอยคำตามขอ ๒) ไมใชผูเปนตนเหตุ
แหงการกระทำผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณีทีไ่มอาจแสวงหาขอมูลหรือพยาน
หลักฐานอื่นใดเพื่อดำเนินการทางวนัิยแกผูเปนตนเหตแุหงการกระทำความผดิวนิยั
ในเรื่องนั้นไดนอกจากจะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานจากผูนั้น ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตัง้อาจกันผูนั้นเปนพยานได แตหากผูที่ถูกกันเปนพยานดังกลาวไมมา
ใหถอยคำตอบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแตไมใหถอยคำ 
หรือใหถอยคำแตไมเปนประโยชนตอการดำเนินการ หรือใหถอยคำอันเปนเท็จ 
หรือกลับคำใหการ ใหการกันผูนั้นไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง

โดยใหผู บังคับบัญชาผู ม ีอำนาจสั ่งบรรจุและแตงตั ้งแจงเรื ่องการกัน
ขาราชการรัฐสภาสามัญไวเปนพยานหรือการสิ้นสุดการกันเปนพยานดังกลาว 
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ

ขาราชการรฐัสภาสามญัผูท่ีอาจจะถกูกลาวหาวามสีวนรวมในการกระทำ
ผดิวินัยกบัขาราชการอื่นซึ่งไดใหขอมูลหรอืใหถอยคำตามขอ ๒) ผูใดไดใหขอมลู
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กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน  
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

หรือใหถอยคำที่สำคัญจนเปนเหตุใหลงโทษทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหง
การกระทำผิดได และผูนั้นตองถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ไดรวมกระทำผิด
วินัยนั้นดวย ถาผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาเห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุ
แหงการกระทำความผิดวินัยน้ัน หรือไดรวมกระทำความผิดวินัยไปเพราะตกอยู
ในอำนาจบังคับหรือกระทำไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง
อาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นต่ำกวาโทษท่ีควรไดรับจริงได แตทั้งนี้ตองไมต่ำกวา
การลดโทษที่อาจกระทำไดตามที่กฎหมายกำหนด

๕) การใหบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังอาจพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปนกรณี

พิเศษแกขาราชการรัฐสภาสามัญผูใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำใน
ฐานะพยานตามขอ ๒) ไดดังนี้

(๑) ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคำนั้นเปนขอควรพิจารณาอื่นตาม
กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาตองนำไปใชเปนขอมูลประกอบ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล
(๔) คำชมเชยเปนหนังสือ
ทั้งนี้ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปน

กรณีพิเศษแกผูใหขอมูลหรือใหถอยคำดังกลาวตามระดับความมากนอยของประโยชน
และผลดียิ่งตอทางราชการที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคำนั้น

หมายเหตุ :- 
• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
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