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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ 

ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติ

หน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของ

ข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงิน

งบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม ทุกแห่ง และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในราชการบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด้วย 

“หน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ” หมายความว่า องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และให้
หมายความรวมถึงหน่วยงานท่ีกระทรวง ทบวง กรม ร่วมทุนหรือให้เงินอุดหนุนหรือดําเนินกิจการไม่
ว่าจะมีกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานนั้นหรือไม่ 

 
มาตรา ๔  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการทางวินัย ข้าราชการผู้ใดได้รับแต่งต้ังหรือ

ได้รับมอบหมายโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี หรือโดยคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ให้เป็น
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการหรือเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือที่ปรึกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๗/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔ 
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เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือได้รับแต่งต้ังหรือได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนใดในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ ให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งต้ังหรือตามที่
ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งต้ังหรือตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวในวรรค
หนึ่ง ถ้าข้าราชการผู้นั้นกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ ให้ถือว่าเป็น
การกระทําผิดวินัยในหน้าที่ราชการ จักต้องได้รับโทษทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยสําหรับข้าราชการนั้น ๆ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี
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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 :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการแต่งต้ัง
หรือมอบหมายให้ “ข้าราชการ” ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรม และบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือตําแหน่งอื่น
ในองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่กระทรวง ทบวง กรม ร่วมทุน
หรือให้เงินอุดหนุนหรือดําเนินกิจการ แต่ยังไม่มีกฎหมายกําหนดมาตรการที่จะดําเนินการลงโทษทาง
วินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว ซึ่งได้กระทําผิดวินัยขึ้น สมควรกําหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และถ้าข้าราชการผู้นั้นกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยในหน้าที่ราชการ จักต้องรับโทษทางวินัย
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยสําหรับข้าราชการ
นั้น ๆ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิภา/แก้ไข 
วศิน/ตรวจ 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 


