
 (สําเนา) 

 

 

 

 

คําสั�งกองทพัอากาศ 

(เฉพาะ) 

ที�  ๑๐๒/๕๐ 

เรื�อง   หลกัเกณฑ์การพกัราชการ 

 

 โดยที�เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการพกัราชการข้าราชการทหารที�ถกู 

กลา่วหาวา่กระทําผิดอาญา หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาวา่กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง มีความเหมาะสม 

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และสอดคล้องกบัข้อบงัคบั กห.วา่ด้วยการสั�งให้ข้าราชการทหารพกัราชการ 

พ.ศ.๒๕๒๘  จงึให้ปฏิบตัิดงันี � 

 ๑. ให้ยกเลิกคําสั�งกองทพัอากาศ (เฉพาะ) ที� ๖๑/๔๒ ลง ๒ เม.ย.๔๒ เรื�อง กําหนดแนวทาง 

การย้ายข้าราชการเข้าสํารองราชการ และพกัราชการ 

 ๒. ในคําสั�งนี � 

  ๒.๑ “ข้าราชการทหาร” หมายถึง ทหารประจําการ และข้าราชการกลาโหมพลเรือน 

สงักดั ทอ. 

  ๒.๒ “สว่นราชการต้นสงักดั” หมายถึง หนว่ยระดบั นขต.ทอ., นขต.บยอ., นขต.บนอ., 

นขต.บศอ. และกองบิน 

  ๒.๓ “พนกังานอยัการ” หมายถึง พนกังานอยัการ อยัการทหาร และผู้ มีอํานาจฟ้องคดี 

ตามกฎหมายอื�น 

  ๒.๔ “ศาล” หมายถึง ศาลยตุธิรรม และศาลทหาร 

  ๒.๕ “ผู้ ต้องหา” หมายถึง บคุคลที�ถกูกลา่วหาว่าได้กระทําความผิดแตย่งัมิได้ถกูฟ้อง 

ตอ่ศาล 

  ๒.๖ “จําเลย” หมายถึง บคุคลที�ถกูพนกังานอยัการฟ้องยงัศาลแล้วโดยข้อหาวา่ 

ได้กระทําผิด และให้หมายความรวมถึงกรณีราษฎรเป็นโจทก์เมื�อศาลได้มีคําสั�งประทบัฟ้องแล้ว 

  ๒.๗ “ผู้ ต้องคดี” หมายถึง ผู้ ต้องหา และจําเลย 

 ๓. ข้าราชการทหารผู้ใดถกูฟ้องเป็นจําเลยหรือตกเป็นผู้ ต้องคดีอาญาที�มิใชค่วามผิดที�ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ หรือมีกรณีที�ต้องหาวา่กระทําผิดวินยัร้ายแรง ถกูสอบสวนเพื�อลงทณัฑ์ 

สถานหนกั ให้หวัหน้าส่วนราชการต้นสงักดัแตง่ตั �งคณะกรรมการไมน้่อยกวา่ ๕ คน ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

รวมทั �ง  ... 



- ๒ - 

 

 

รวมทั �งรวบรวมหลกัฐานไว้ในเบื �องต้นและพิจารณา หากเห็นวา่ถ้าจะให้คงอยูใ่นหน้าที�ราชการตอ่ไปจะเป็น 

การเสียหายแก่ราชการ ก็ให้เสนอให้มีคําสั�งพกัราชการตอ่ไป 

  การแตง่ตั �งคณะกรรมการตามวรรคแรก ให้ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของผู้ ต้องคดีหรือผู้ถกู 

กลา่วหาดงักลา่ว มีหน้าที�รายงานหวัหน้าสว่นราชการต้นสงักดั ผา่นกําลงัพลของหน่วย ภายใน ๕ วนัทําการ  

นบัแตว่นัที�ทราบการต้องคดีหรือถกูกลา่วหา เพื�อขอแตง่ตั �งคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการดําเนินการ 

ตามคําสั�งนี �ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั นบัตั �งแตว่นัที�ประธานกรรมการรับทราบคําสั�ง แตถ้่าการดําเนินการ 

ยงัไมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาดงักลา่ว ให้คณะกรรมการายงานขอขยายเวลาได้อีกไมเ่กิน ๒ ครั �ง ครั �งละ 

๑๕ วนั และถ้าการดําเนินการยงัไมแ่ล้วเสร็จอีก ให้ประธานกรรมการรายงานชี �แจงแสดงเหตผุลตอ่หวัหน้า 

สว่นราชการต้นสงักดั ซึ�งหากมีเหตผุลอนัสมควร หวัหน้าสว่นราชการต้นสงักดัจะขยายเวลาให้อีกได้ไมเ่กิน 

๑๕ วนั 

 ๔. การพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อ ๓ 

  ๔.๑ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏตามหลกัฐานนา่เชื�อได้วา่ การต้องคดีหรือการถกูกล่าวหา 

ดงักลา่วเกิดจากการกลั�นแกล้ง การป้องกนัต้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ความสําคญัผิด ความจําเป็น ผู้ ต้องคดี 

มีข้อตอ่สู้อนัรับฟังได้โดยชดัแจ้ง หรือเป็นความผิดอนัยอมความได้ หวัหน้าสว่นราชการต้นสงักดัสามารถ 

ใช้ดลุยพินิจไมพ่กัราชการ โดยถือความเห็นของหวัหน้าสว่นราชการต้นสงักดัเป็นข้อยตุิ เว้นแต ่ผบ.ทอ.จะสั�ง 

เป็นอย่างอื�น 

  ๔.๒ นอกจากกรณีตามข้อ ๔.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาความเสียหายแก่ 

ทางราชการ หากผู้นั �นยงัคงรับราชการตอ่ไป ไมว่า่จะยงัคงดํารงอยูใ่นตําแหนง่เดมิหรือในตําแหนง่อื�นก็ตาม  

ซึ�งความเสียหายดงักล่าว ให้คํานงึถึง 

   ๔.๒.๑ พฤตกิารณ์แหง่การกระทําผิด ได้แก่ ความอกุอาจไมเ่กรงกลวักฎหมาย 

บ้านเมือง การกระทําผิดติดเป็นนิสยั เป็นต้น 

   ๔.๒.๒ ลกัษณะความผิดหรือความหนกัเบาของข้อหา (ตามผนวกตวัอยา่งลกัษณะ 

ความผิดที�ใช้เป็นแนวทางประกอบดลุยพินิจการพิจารณาพกัราชการ ที�แนบ) 

   ๔.๒.๓ พยานหลกัฐานที�ปรากฏในคดี ได้แก่ พยานหลกัฐานมีมากน้อยเพียงใด 

และนา่เชื�อถือได้เพียงใด 

   ๔.๒.๔ สถานะความเป็นข้าราชการทหาร ได้แก่ การดํารงและรักษาในเกียรตภิมูิ 

ของทหาร ความเชื�อถือศรัทธาของประชาชนตอ่สถาบนัทหาร เป็นต้น 

 ๕. กรณีข้าราชการทหารตา่งสงักดักระทําผิดร่วมกนัหรือเกี�ยวเนื�องกนั คณะกรรมการตามข้อ ๓ 

ของแตล่ะสว่นราชการต้นสงักดั จะต้องติดตอ่ประสานให้ได้ข้อมลูในคดีในแนวทางเดียวกนั และการพิจารณา 

 

 

ให้ความเห็น  ... 



- ๓ - 

 

 

ให้ความเห็นต้องเหมือนกนั เว้นแตข้่อเท็จจริงของแตล่ะคนแตกตา่งกนั การพิจารณาให้ความเห็นของแตล่ะ 

สว่นราชการต้นสงักดัอาจแตกตา่งกนัได้ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 

 ๖. ในกรณีที�มิได้มีคําสั�งให้พกัราชการ หากตอ่มาปรากฏวา่ศาลได้มีคําพิพากษาวา่จําเลย 

มีความผิด ไมว่า่ศาลจะให้ลงโทษหรือให้รอการลงโทษก็ตาม และคดียงัไมถ่งึที�สดุ (อยูร่ะหวา่งอทุธรณ์ ฎีกา 

หรือจําหน่ายคดีชั�วคราว) ให้สว่นราชการต้นสงักดัรีบดําเนินการตามข้อ ๓ เพื�อเสนอรายงานพกัราชการตอ่ไป 

 ๗. ในกรณีที�มีคําสั�งให้พกัราชการ ให้ย้ายบคุคลนั �นเข้าสํารองราชการ 

 ๘. การปฏิบตัอืิ�นใดในเรื�องการพกัราชการที�มิได้กําหนดไว้ในคําสั�งนี � ให้ถือปฏิบตัติาม 

ข้อบงัคบั กห.ว่าด้วยการสั�งให้ข้าราชการทหารพกัราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ 

 ๙. คําสั�ง ระเบียบ  คําชี �แจง หรือหนงัสืออื�นใดที�กําหนดแนวทางปฏิบตัใินเรื�องการพกัราชการ 

โดยอ้างคําสั�ง ทอ.(เฉพาะ) ที� ๖๑/๔๒ ลง ๒ เม.ย.๔๒ เรื�อง กําหนดแนวทางการย้ายข้าราชการเข้าสํารอง 

ราชการและพกัราชการ ให้ถือวา่ คําสั�ง ระเบียบ คําชี �แจง หรือหนงัสือนั �น อ้างถึงคําสั�งฉบบันี � 

 ทั �งนี �  ตั �งแตบ่ดันี �เป็นต้นไป 

 

                                       สั�ง     ณ     วนัที�     ๑๘     สิงหาคม     พ.ศ.๒๕๕๐ 

                                                      (ลงชื�อ) พล.อ.อ.ชลิต  พกุผาสขุ 

                                                                             (ชลิต  พกุผาสขุ) 

                                                                                   ผบ.ทอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3293800101 



หน้า ๑ ของ ๓ หน้า 

ผนวก 

ตวัอยา่งลกัษณะความผิดที�ใช้เป็นแนวทางประกอบดลุยพินิจการพิจารณาพกัราชการ 

ท้ายคําสั�ง ทอ.(เฉพาะ) ที� ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ 

กฎหมายและกลุม่ความผิด 
ตวัอยา่งลกัษณะความผิดที�ใช้เป็นแนวทาง 

ประกอบดลุยพินิจการพิจารณาพกัราชการ 
หมายเหต ุ

๑.  ประมวลกฎหมายอาญา  ตวัอยา่ง 

ลกัษณะ 

ความผิด ฯ 

ที�ระบใุนช่อง 

มาตราที� ๒ นี �  

เป็นลกัษณะ 

ความผิด ฯ ที�ม ี

อตัราโทษสงู 

ซึ�งเป็นเกณฑ์ 

ข้อหนึ�งที�ต้อง 

นํามาให้ 

นํ �าหนกัการใช้ 

ดลุยพินิจ 

การพิจารณา 

พกัราชการ 

ประกอบ 

เกณฑ์ข้ออื�น 

ในข้อ ๔.๒ 

     ๑.๑  ความผิดตอ่ 

องค์พระมหากษัตริย์ พระราชิน ี

รัชทายาท และผู้สาํเร็จราชการ 

แทนพระองค์ 

- ทกุฐานความผิด 

     ๑.๒  ความผิดตอ่ความมั�นคง 

ของรัฐ ภายในราชอาณาจกัร 

- ทกุฐานความผิด 

     ๑.๓  ความผิดตอ่ความมั�นคง 

ของรัฐ ภายในราชอาณาจกัร 

- ทกุฐานความผิด 

     ๑.๔  ความผิดตอ่สมัพนัธไมตรี 

กบัตา่งประเทศ 

- ทกุฐานความผิด ยกเว้นฐานกระทําตอ่ธงหรือเครื�องหมาย 

อนัมีความหมายถึงรัฐตา่งประเทศ ตามมาตรา ๑๓๕ 

     ๑.๕  ความผิดตอ่เจ้าพนกังาน - ฐานตอ่สู้หรือขดัขวางเจ้าพนกังาน และฐานขม่ขืนใจ 

เจ้าพนกังาน โดยอ้างอํานาจอั �งยี�หรือซอ่งโจร ตามมาตรา ๑๔๐ 

     ๑.๖  ความผิดตอ่ตําแหนง่ 

หน้าที�ราชการ 

- ทกุฐานความผิด ยกเว้นความผดิตามมาตรา ๑๕๙, ๑๖๐, 

๑๖๓, ๑๖๔ และ ๑๖๕ 

     ๑.๗  ความผิดตอ่เจ้าพนกังาน 

ในการยตุิธรรม 

- ฐานให้ ขอให้หรือรับวา่จะให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์แก ่

เจ้าพนกังาน ฯ ตามมาตรา ๑๖๗ 

- ฐานเบิกความเทจ็ในคดีอาญา ตามมาตรา ๑๗๗ 

- ฐานแสดงหลกัฐานเทจ็ในคดีอาญา ตามมาตรา ๑๘๐ 

- ฐานทําให้ผู้ถกูคมุขงัหลดุพ้นจากการคมุขงั ตามมาตรา ๑๙๑ 

วรรคสอง และวรรคสาม 

     ๑.๘  ความผิดตอ่ตําแหนง่หน้าที� 

ราชการ 

- ทกุฐานความผิด ยกเว้นความผดิฐานป้องกนัหรือขดัขวาง 

มิให้การเป็นตามคําพิพากษา ตามมาตรา ๒๐๓, ฐานกระทํา 

โดยประมาทให้ผู้ถกูคมุขงัหลดุพ้นจากการคมุขงั ตามมาตรา 

๒๐๕ 

     ๑.๙  ความผิดเกี�ยวกบั 

ความสงบสขุของประชาชน 

- ฐานอั �งยี� ตามมาตรา ๒๐๙ 

- ฐานซอ่งโจร ตามมาตรา ๒๑๐ วรรคสอง 

     ๑.๑๐  ความผิดเกี�ยวกบัการก่อ 

ให้เกิดภยนัตรายตอ่ประชาชน 

- ฐานวางเพลงิเผาทรัพย์ผู้อื�น ตามมาตรา ๒๑๗ 

- ฐานวางเพลงิเผาทรัพย์ในเหตฉุกรรจ์ ตามมาตรา ๒๑๘ 

- ฐานทําให้เกิดเพลงิไหม้ ตามมาตรา ๒๒๐ 

- ฐานทําให้เกิดการระเบดิ ตามมาตรา ๒๒๑ 

 

 



หน้า ๒ ของ ๓ หน้า 

 

กฎหมายและกลุม่ความผิด 
ตวัอยา่งลกัษณะความผิดที�ใช้เป็นแนวทาง 

ประกอบดลุยพินิจการพิจารณาพกัราชการ 
หมายเหต ุ

     ๑.๑๑  ความผิดเกี�ยวกบัเอกสาร - ฐานปลอมเอกสารสทิธิหรือเอกสารราชการ 

- ฐานปลอมเอกสารในเหตฉุกรรจ์ ตามมาตรา ๒๖๖ 

- ฐานใช้หรืออ้างเอกสาร ตามมาตรา ๒๖๘ ยกเว้นการใช้ 

หรืออ้างเอกสาร ตามมาตรา ๒๖๔, ๒๖๗ 

 

     ๑.๑๒  ความผิดเกี�ยวกบัเพศ - ฐานขม่ขืนกระทาํชําเรา ตามมาตรา ๒๗๖ 

- ฐานชําเราเด็กหญิงอายไุมเ่กิน ๑๕ ปี ตามมาตรา ๒๗๗ 

- ความผิดในเหตฉุกรรจ์ ตามมาตรา ๒๘๐ 

- ฐานเป็นธุระจดัหา ฯ เพื�อการอนาจารซึ�งชายหรือหญิง 

ตามมาตรา ๒๘๒ 

- ฐานเป็นธุระจดัหา ฯ เพื�อการอนาจารซึ�งชายหรือหญิง โดยใช้ 

อบุายหลอกลวง ตามมาตรา ๒๘๓ 

- ฐานพาไปเพื�อการอนาจาร โดยใช้อบุาลหลอกลวง 

ตามมาตรา ๒๘๔ 

- ฐานดํารงชีพแม้บางสว่นจากรายได้ของหญิงซึ�งค้าประเวณี 

ตามมาตรา ๒๘๖ 

     ๑.๑๓  ความผิดตอ่ชีวติ - ทกุฐานความผิด ยกเว้นฐานเข้าร่วมในการชลุมนุตอ่สู้ 

ตามมาตรา ๒๙๔ 

     ๑.๑๔  ความผิดตอ่ร่างกาย - ฐานทําร้ายร่างกายเป็นเหตใุห้ผู้ถกูทําร้ายรับอนัตรายสาหสั 

ตามมาตรา ๒๙๗ (๑) – (๗) 

     ๑.๑๕  ความผิดตอ่เสรีภาพ - ฐานขม่ขืนใจผู้อื�นให้กระทาํการไมก่ระทําการใด โดยอ้างอํานาจ 

อั �งยี�หรือซอ่งโจร ตามมาตรา ๓๐๙ 

- ฐานนําเข้าหรือสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร เพื�อจะเอาคน 

ลงเป็นทาสหรือคล้ายทาส ตามมาตรา ๓๑๒ 

- ฐานหนว่งเหนี�ยวกกัขงัผู้อื�นที�มีเหตฉุกรรจ์ ตามมาตรา ๓๑๒ ทว ิ

- ฐานเอาตวัคนไปหรือหนว่งเหนี�ยวกกัขงับคุคลเพื�อคา่ไถ ่

ตามมาตรา ๓๑๓ 

- ฐานผู้สนบัสนนุผู้กระทําความผิด ตามมาตรา ๓๑๓ 

- ฐานเป็นคนกลางเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ 

จากผู้กระทาํผิดหรือผู้จะให้คา่ไถ ่ตามมาตรา ๓๑๕ 

- ฐานพรากเด็กอายไุมเ่กินสบิห้าปี ตามมาตรา ๓๑๗ 

- ฐานพรากผู้ เยาว์อายกุวา่สบิห้าปี แตย่งัไมเ่กินสบิแปดปี 

โดยผู้ เยาว์ไมเ่ต็มใจ ตามมาตรา ๓๑๘ 

- ฐานพรากผู้ เยาว์อายกุวา่สบิห้าปี แตย่งัไมเ่กินสบิแปดปี 

เพื�อการอนาจาร โดยผู้ เยาว์เต็มใจไปด้วย ตามมาตรา ๓๑๙ 

- ฐานหลอกลวง ขูเ่ขญ็ พาหรือสง่คนไปนอกราชอาณาจกัร 

ตามมาตรา ๓๒๐ วรรคสอง 



หน้า ๓ ของ ๓ หน้า 

 

กฎหมายและกลุม่ความผิด 
ตวัอยา่งลกัษณะความผิดที�ใช้เป็นแนวทาง 

ประกอบดลุยพินิจการพิจารณาพกัราชการ 
หมายเหต ุ

     ๑.๑๖  ความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ - ฐานลกัทรัพย์ 

- ฐานวิ�งราวทรัพย์ 

- ฐานกรรโชก 

- ฐานรีดเอาทรัพย์ 

- ฐานชิงทรัพย์ 

- ฐานปล้นทรัพย์ 

- ฐานฉ้อโกงประชาชน 

- ฐานรับของโจร 

 

๒.  ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพตดิ 

     ให้โทษ 

- ทกุฐานความผิด ยกเว้นฐานเสพ 

๓.  ความผิดที�มีโทษทางอาญา 

     ตามกฎหมายอื�น 

- โทษจําคกุอยา่งสงูเกินกวา่ ๕ ปี ขึ �นไป 

 


