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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยความผดิทางวินัยของขาราชการซึ่งไปปฏิบตัิหนาที่ 

ในหนวยงานทีม่ิใชสวนราชการ 
พ.ศ.๒๕๓๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๔ 

เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยความผิดทางวินัยของขาราชการซึ่งไป

ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่มิใชสวนราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดทางวินัย

ของขาราชการซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่มิใชสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน

งบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ทุกแหง และใหหมายความรวมถึงบุคคลซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในราชการบริหารสวนทองถ่ิน
ทุกแหงดวย 

“หนวยงานที่มิใชสวนราชการ”  หมายความวา องคการของ รัฐรัฐวิสาหกิจ และ
ใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่กระทรวง ทบวง กรมรวมทุนหรือใหเงินอุดหนุนหรือดําเนิน
กิจการไมวาจะมีกฎหมายจัดตั้งหนวยงานนั้นหรือไม 

 
มาตรา ๔  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการทางวินัย ขาราชการผูใดไดรับแตงตั้ง

หรือไดรับมอบหมายโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี หรือโดยคําส่ังของผูบังคับบัญชา ให

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๗/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการหรือเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการหรือที่
ปรึกษา เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือไดรับแตงตั้งหรือไดรับมอบหมาย
ใหไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในหนวยงานที่มิใชสวนราชการ ใหถือวาการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
แตงตั้งหรือตามที่ไดรับมอบหมายนั้น เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาวใน
วรรคหนึ่ง ถาขาราชการผูนั้นกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยขาราชการ ใหถือ
วาเปนการกระทําผิดวินัยในหนาที่ราชการ จักตองไดรับโทษทางวินัยตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายวาดวยวินัยสําหรับขาราชการนั้นๆ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาไดมีการ
แตงตั้งหรือมอบหมายให “ขาราชการ” ซึ่งไดแกบุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม และบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยไดรับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในราชการบริหารสวนทองถ่ิน ไปดํารงตําแหนงกรรมการ หรือ
ตําแหนงอ่ืนในองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่กระทรวง ทบวง 
กรม รวมทุนหรือใหเงินอุดหนุนหรือดําเนินกิจการ แตยังไมมีกฎหมายกําหนดมาตรการที่จะ
ดําเนินการลงโทษทางวินัยแกขาราชการดังกลาว ซึ่งไดกระทําผิดวินัยขึ้น สมควรกําหนดใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ และถาขาราชการผูนั้นกระทําการ
อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวินัยขาราชการใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัยในหนาที่ราชการ 
จักตองรับโทษทางวินัยตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายวา
ดวยวินัยสําหรับขาราชการนั้นๆ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ/อภิสิทธิ์ ผูจดัทํา 

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


