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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙  ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๒๐ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี ๓๕ ลงวันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๑/หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน และมิใหนําคําส่ัง
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ท่ี ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใชบังคับ
แกขาราชการพลเรือน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ังตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง
บวง กรมฝายพลเรือน 

“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ังตาม
กฎหมายใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง
กรมฝายพลเรือน 

“กระทรวง” หมายความรวมถึงสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกระทรวงหรือมีฐานะ
เทียบเทากระทรวงดวย 

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงรัฐมนตรีวาการ
ทบวงและหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัด
กระทรวงหรือทบวงดวย 

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 
“รองปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรอง

ปลัดทบวงดวย 
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดวย 
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดวย 
“รองอธิบดี” หมายความรวมถึงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดวย 
“ผูชวยอธิบดี” หมายความรวมถึงผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม

ดวย 
“สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี” หมายความวา สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม ซ่ึงกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินบัญญัติใหหัวหนาสวนราชการนั้นรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 
“ก.พ.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดยตําแหนง และ
กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการและการจัดสวน
ราชการ ดานการพัฒนาองคการ ดานการบริหารและการจัดการและดานกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเปน
ท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน  ท้ังนี้ ตองเปนผูท่ีดํารงหรือเคย
ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา แตถาจะแตงต้ังผูท่ีไมเคยเปนขาราชการ
หรือเคยเปนขาราชการแตดํารงตําแหนงตํ่ากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาจะดําเนินการเพื่อ
แตงต้ังไดไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 
หัวหนาหรือรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง หัวหนา
หรือรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพล
เรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวในกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหาคน ซ่ึงแตละคนสังกัดอยูตางกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีมี
ฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง 

กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง ตองไมเปนขาราชการการเมือง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง และมิไดเปน
กรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 

กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังจากขาราชการพลเรือนผูดํารง
ตําแหนงตาม (๒) ผูใดออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีมิใชตําแหนง
ตาม(๒) หรือโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม และไมสังกัด
กระทรวงหรือทบวงอื่นท่ีมีกรรมการตาม (๒) สังกัดอยูแลว ใหผูนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 

 
มาตรา ๗  กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหอยูในตําแหนงได

คราวละสองป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไม
นอยกวาหาคน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เม่ือตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทน
ภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ัง
กรรมการแทนก็ได ผู ซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแทนนั้น  ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหเปน
กรรมการอีกก็ได 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
ฯ แตงต้ังกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
ฯ แตงต้ังกรรมการใหม 

 
มาตรา ๘  ก.พ. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการพลเรือน และการจัดระบบราชการพลเรือน 
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน 
(๓) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวง

ทบวง กรมฝายพลเรือน การจัดและการพัฒนาสวนราชการและวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการ
ฝายพลเรือน 

(๔) พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือน 
(๕) ออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้

มติของ ก.พ. ตามขอนี้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 
(๗) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อใหกระทรวงทบวง กรม 

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของจาก
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนบริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือใหผูแทน
หนวยราชการรัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนบริษัท ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ มา
ใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง ทบวง กรมรายงาน
เกี่ยวกับการสอบการบรรจุ การแตงตั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตําแหนงและของสวนราชการ การเปล่ียนแปลงการใชตําแหนงทะเบียนประวัติของขาราชการพล
เรือน และการปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ไปยัง ก.พ. 

(๘) รายงานนายกรัฐมนตรีในกรณีท่ีปรากฏวากระทรวง  ทบวงกรม ไม
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยไมเหมาะสมเพื่อนายกรัฐมนตรีจะไดพิจารณา
และสั่งการตอไป 

(๙) รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีคาครองชีพเปล่ียนแปลงไปมากหรือการจัด
สวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการยังไมเหมาะสมเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันท่ี
จะปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนงเงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูล
สําหรับขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความ
ตองการกําลังคนของกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือน และทุนเลาเรียนหลวง ตลอดจนการ
จัดสรรผูรับทุนของรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในสวนราชการตาง ๆ 

(๑๑) ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อควบคุมดูแลขาราชการฝายพลเรือนที่ศึกษา
หรือฝกอบรมในตางประเทศ และเพื่อดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนใน
ตางประเทศรวมท้ังเพื่อควบคุมการศึกษา ความประพฤติ และการใชจาย ตลอดจนการเก็บเงิน
ชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา การกําหนดวินัย และการลงโทษสําหรับนักเรียน
ดังกลาว  ท้ังนี้ ใหถือวาเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวน
ราชการท่ีเปนสถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนตามความหมายในกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ 

(๑๒) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นเพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน และกําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 

(๑๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๔) พิจารณาการแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปเกิดและการควบคุม

เกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 
(๑๕) ปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้

และกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๙  เม่ือนายกรัฐมนตรีไดรับรายงานของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘) ให

นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งใหกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติการใหถูกตองหรือเหมาะสมตอไป และ
ใหกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. ท่ีรายงานตามมาตรา ๘ (๘)
ใหสงความเห็นของนายกรัฐมนตรีให ก.พ. พิจารณาและถา ก.พ. พิจารณาแลวยังยืนยันตามมติ
เดิม ให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและเม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติประการใด 
ให ก.พ. และกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติใหเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๐  การประชุม ก.พ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม ก.พ. ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน 
ในการประชุม ก.พ. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะผู

นั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑  ก.พ. มีอํานาจต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. 
วิสามัญ” เพื่อทําการใด ๆ แทนได 

การต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทําหนาท่ีพิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณหรือการรองทุกข ใหต้ังจากกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงต้ังอยางนอยสองคนและขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการ
ท้ังหมด 

อนุกรรมการซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือน ถา
ออกจากราชการพลเรือน ใหพนจากตําแหนง 

ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง พนจากตําแหนงตาม
วาระ ให อ.ก.พ. วิสามัญที่ไดรับแตงตั้งจาก ก.พ. คณะนั้นพนจากตําแหนงไปดวย ในระหวางท่ียัง
มิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังกรรมการใหม ให อ.ก.พ. วิสามัญปฏิบัติหนาท่ีไปกอน
จนกวาจะไดมีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญใหม 

 
มาตรา ๑๒  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเรียกโดยยอวา 

“สํานักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของ
สํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

สํานักงาน ก.พ. มีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) เปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาท่ีของ ก.พ. และดําเนินการ

ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
(๒) วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบราชการพล

เรือน 
(๓) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการฝาย

พลเรือน 
(๔) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือนการ

จัดและการพัฒนาสวนราชการ และวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการฝายพลเรือน 
(๕) พัฒนาระบบขอมูลและจัดทําแผนกําลังคนในราชการพลเรือน 
(๖) สงเสรมิ ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการสําหรับขาราชการพลเรือน 
(๗) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือน 
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความตองการกําลังคนของ

กระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือน และทุนเลาเรียนหลวง ตลอดจนการจัดสรรผูรับทุนของรัฐบาล
ท่ีสําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในสวนราชการตาง ๆ ตามนโยบายและระเบียบท่ี ก.พ. 
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลขาราชการฝายพลเรือนท่ีศึกษาหรือฝกอบรมใน
ตางประเทศ และการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ 

(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน และ
การกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 

(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ
ของขาราชการพลเรือน 

(๑๒) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
เสนอตอ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๓  ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญเรียกโดยยอวา อ.ก.พ. สามัญดังน้ี 
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีมีฐานะ

เปนกระทรวง เรียกโดยยอวา อ.ก.พ. กระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงโดย
ออกนามกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการนั้น ๆ 

(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมเรียก
โดยยอวา อ.ก.พ. กรม หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม โดยออกนามกรมหรือสวนราชการนั้นๆ 

(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา อ.ก.พ. จังหวัด โดย
ออกนามจังหวัดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๑๔  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนประธาน

ปลัดกระทรวงเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.
หน่ึงคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนสามคน  ท้ังนี้ จะตองเปนหรือเคยเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง อธิบดีหรือผูดํารง
ตําแหนงระดับ ๑๐ ข้ึนไปในกระทรวงนั้น ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหาคน ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการประเภทอื่นบัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไปใชบังคับ
แกขาราชการประเภทใด คําวา “ขาราชการพลเรือน” ใหหมายถึงขาราชการประเภทนั้น 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม 

(๒) ถาออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีมิใชตําแหนงตาม (๒) หรือ
โอนไปรับราชการนอกกระทรวงเดิม ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ

วิธีปฏิบัติราชการในกระทรวง 
(๒) พิจารณาการกําหนดและการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ

ภายในกระทรวง 
(๓) พิจารณาปรับปรุงโครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาสวน

ราชการในกระทรวง 
(๔) พิจารณากําหนดนโยบาย กํากับดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา

ขาราชการภายในกระทรวง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกข ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) พิจารณาใหความเห็นแกรัฐมนตรีเจาสังกัดตามที่รัฐมนตรีเจาสังกัดปรึกษา 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
(๘) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. กระทรวง

เสนอตอ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๖  อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรี หรือรอง

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนใน
สํานักงาน ก.พ. หนึ่งคนเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. 
แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนสามคน  ท้ังนี้ จะตองเปนหรือเคยเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดี 
หรือผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไปในสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือน
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหาคน 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน และให อ.ก.พ. นี้ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม 

(๒) ถาออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีมิใชตําแหนงตาม (๒) หรือ
โอนไปรับราชการนอกสํานักนายกรัฐมนตรี ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  อ.ก.พ. ทบวง ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการทบวงเปนประธาน ปลัด
ทบวงเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน 
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนสามคน  ท้ังนี้ จะตองเปนหรือเคยเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงรองปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารง
ตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไปในทบวงนั้น ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหาคน 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน และให อ.ก.พ. นี้ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถา

ออกจากราชการ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการ
นอกทบวงเดิม ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 
มาตรา ๑๘  ใหสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง 

แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี มี อ.ก.พ. ทําหนาท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวงประกอบดวยนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน หัวหนาสวนราชการ
นั้นเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน 
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนสามคน  ท้ังนี้ จะตองเปนหรือเคยเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการหรือผูดํารง
ตําแหนงระดับ ๙ ข้ึนไปในสวนราชการนั้น ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือน ผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหาคน ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการประเภทอื่นบัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไปใชบังคับ
แกขาราชการประเภทใด คําวา “ขาราชการพลเรือน” ใหหมายถึงขาราชการประเภทนั้น 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม 

(๒) ถาออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีมิใชตําแหนงตาม (๒) หรือ
โอนไปรับราชการนอกสวนราชการเดิม ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ใหราชบัณฑิตยสถานมี อ.ก.พ. ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจาก
ขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนงและอนุกรรมการซ่ึง
ประธาน อ.ก.พ. แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการและ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนสามคน ท้ังนี้ จะตองเปนหรือเคยเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ ๙ ในราชบัณฑิตยสถาน
ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ. จํานวนหาคน 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถา

ออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรอืโอนไปรับ
ราชการนอกราชบัณฑิตยสถาน ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

[มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔] 

 
มาตรา  ๒๐   ใหนําความในมาตรา  ๑๕  มาใชบัง คับแก  อ .ก .พ .  สํานัก

นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖ อ.ก.พ. ทบวงตามมาตรา ๑๗ อ.ก.พ. ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง 
ตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๒๑   อ .ก .พ .  กรมและ  อ .ก .พ .  สวนราชการ ท่ีมีฐานะเปนกรม 

ประกอบดวยอธิบดีเปนประธาน รองอธิบดีท่ีอธิบดีมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธานและ
อนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนสามคน  ท้ังนี้ จะตองเปนหรือเคยเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีที่มิไดรับมอบหมายใหเปนรอง
ประธาน ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ข้ึนไป ผูชวยอธิบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการท่ีมี
ฐานะเทียบเทากองหรือเลขานุการกรมในกรมนั้น ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหกคน ในกรณีท่ีกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการประเภทอื่นบัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไป
ใชบังคับแกขาราชการประเภทใด คําวา “ขาราชการพลเรือน” ใหหมายถึงขาราชการประเภทนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง และสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการทบวง ให อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง หรือ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดทบวง 
แลวแตกรณี ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กรม 

(วรรคสาม ยกเลิก)๒ 
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม 

(๒) ถาออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีมิใชตําแหนงตาม (๒) หรือ
โอนไปรับราชการนอกกรมเดิม ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ  

 
มาตรา ๒๒  อ.ก.พ. กรมและ อ.ก.พ. สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ

วิธีการปฏิบัติราชการในกรม 
(๒) พิจารณาการกําหนดและการเกล่ียอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ

ภายในกรม 
(๓) พิจารณาปรับปรุงโครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาสวน

ราชการในกรม 
(๔) พิจารณากําหนดนโยบาย กํากับดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนา

ขาราชการภายในกรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกข ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) พิจารณาใหความเห็นแกอธิบดีตามที่อธิบดีปรึกษา 
(๗) ปฏิบัติการตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
(๙) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. กรม เสนอ

ตอกระทรวงเจาสังกัด และ ก.พ. 
 
มาตรา ๒๓  อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รอง

ผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธาน และอนุกรรมการซ่ึง
ประธาน อ.ก.พ. แตงต้ังจาก 

                                                 
๒
 มาตรา ๒๑ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูท่ีไดรับการสรรหาตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนสามคน  ท้ังนี้ จะตองเปนหรือเคยเปน
ขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดท่ีมิไดรับ
มอบหมายใหเปนรองประธาน ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดท่ีกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ แตงต้ังไปประจําจังหวัดนั้น ซ่ึงไดรับเลือกจาก
ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวน
หกคน ซ่ึงแตละคนสังกัดอยูตางกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัด
กระทรวงหรือทบวง 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม 

(๒) ผูใดออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นท่ีมิใชตําแหนงตาม (๒) 
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในจังหวัดอ่ืน หรือโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีมี
ฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงอื่นที่มีอนุกรรมการตาม (๒) สังกัดอยูแลว ใหผูนั้น
พนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 
มาตรา ๒๔  อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ

วิธีปฏิบัติราชการในจังหวัด 
(๒) พิจารณากําหนดนโยบาย และประสานการพัฒนาขาราชการในจังหวัดให

สอดคลองกับนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนกํากับดูแลและสงเสริมเกี่ยวกับการ
พัฒนาขาราชการในจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ และการรองทุกข ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) พิจารณาใหความเห็นแกผูวาราชการจังหวัดตามที่ผูวาราชการจังหวัดปรึกษา 
(๕) ปฏิบัติการตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. ทบวง หรือ อ.ก.พ. กรม

มอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
(๗) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. จังหวัด

เสนอตอกระทรวงที่เกี่ยวของ และ ก.พ. 
 
มาตรา ๒๕  อนุกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๖ (๑) และ 

(๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) มาตรา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒๑ (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๓ (๑) และ (๒) ใหอยูในตําแหนงไดคราวละสองป ถาตําแหนง
อนุกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีอนุกรรมการเหลืออยูอีกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
อนุกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๖ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) 
มาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) มาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) หรือมาตรา ๒๓ 
(๑) และ (๒) แลวแตกรณีรวมกัน ใหอนุกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เม่ือตําแหนงอนุกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังอนุกรรมการ
แทนภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแตวาระของอนุกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไม
แตงตั้งอนุกรรมการแทนก็ได ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียง
เทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

อนุกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการอีกก็ได 
ในกรณีท่ีอนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ังอนุกรรมการ

ใหมใหอนุกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งอนุกรรมการใหม 
 
มาตรา ๒๖  กระทรวงหรือทบวงใดมีเหตุพิเศษ  ก.พ. จะอนุมัติใหมีแต อ.ก.พ. 

กระทรวง หรอื อ.ก.พ. ทบวง แลวแตกรณีก็ไดในกรณีเชนวานี้ ให อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ.
ทบวง ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กรมดวย 

 
มาตรา ๒๗  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะกําหนดจํานวน

อนุกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๑๙ 
(๒) มาตรา ๒๑ (๒) หรือมาตรา ๒๓ (๒) แลวแตกรณี ใหนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดไวในมาตรา
นั้น ๆ ก็ได 

 
มาตรา ๒๘  ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญและ 

อ.ก.พ. สามัญ โดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๒ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๒๙  ขาราชการพลเรือนมี ๓ ประเภท 
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับ

เงินเดือนในอัตราสามัญ และไดรับแตงตั้งตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ 
(๒) ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(๓) ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ไดแก ขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการเมืองตามท่ีบัญญัติไวใน
ลักษณะ ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๐  ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติท่ัวไป

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไว

กอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะ

กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงขาดคุณสมบัติตาม (๗) (๙) 

(๑๐) หรอื (๑๔) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สวนผูท่ีขาดคุณสมบัติตาม (๑๑) 
หรือ (๑๒) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลวหรือผูท่ีขาดคุณสมบัติ
ตาม (๑๓) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออก
จากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี ก.พ. อาจพิจารณายกเวนให
เขารับราชการได มติของ ก.พ. ในการประชุมปรึกษายกเวนเชนนี้ตองไดคะแนนเสียงส่ีในหาของ
จํานวนกรรมการในท่ีประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ 

การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไป ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ี ก.พ. วางไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูท่ีเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาท่ีรับ
ราชการ เวนแตคุณสมบัติตาม (๖) หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๓๑๓  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา  ๓๒   เพื่ อประโยชน ในการออมทรัพยของข าราชการพลเรือน 

คณะรัฐมนตรีจะวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของขาราชการพลเรือนไว
เปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินสะสมนั้นใหในอัตราไมตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทประจําของธนาคารพาณิชย  

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้ใหจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับขาราชการพลเรือนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๓๓  ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีประจําอยูใน

ตางประเทศ หรือตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตามระเบียบท่ี ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๓๔  ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะ

เศรษฐกิจ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๕  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเครื่องแบบ

ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การนั้น 
 

ลักษณะ ๓ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ 

   
 

หมวด ๑ 

                                                 
๓
 มาตรา ๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกาํหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
   

 
มาตรา ๓๘  ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมีชื่อในการบริหารงานตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และอาจมีตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่น
เพื่อประโยชนในการบริหารงานตามที่กระทรวง ทบวง กรม ทําความตกลงกับ ก.พ. อีกก็ได 

 
มาตรา ๓๙  ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๓ ประเภท 
(๑) ตําแหนงประเภททั่วไป 
(๒) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กําหนดในพระ

ราชกฤษฎีกา 
(๓) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง ตามท่ีกําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๔๐  ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๑๑ ระดับ คือระดับ ๑

ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ และระดับ 
๑๑ โดยตําแหนงระดับ ๑ เปนระดับตํ่าสุด เรียงสูงข้ึนไป เปนลําดับตามความยากและคุณภาพ
ของงานจนถึงตําแหนงระดับ ๑๑ เปนระดับสูงสุด 

ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด 
จํานวนเทาใด ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด  ท้ังนี้ ก.พ. จะมอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการ
ใดเปนผูกําหนดแทนตามหลักเกณฑ มาตรฐานและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดก็ได 

การกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด
ใหประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้นแลวปรับเทียบกับบรรทัดฐานใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. จัดทําไวตามมาตรา ๔๒ การปรับตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงที่มีลักษณะงานอยางเดียวกันเขาประเภทและสายงาน
เดียวกัน และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกัน ท่ีมีความยากและคุณภาพของงานอยูในระดับ
เดียวกันโดยประมาณเขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน 

ในกรณีท่ีสวนราชการใดเห็นวา ก.พ. กําหนดจํานวนตําแหนงของขาราชการพล
เรือนสามัญในสวนราชการนั้นไมเหมาะสม สวนราชการนั้นจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาก็ได ถาคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรแกไขการกําหนดจํานวนตําแหนงนั้น ใหสงเรื่องให ก.พ.
พิจารณาทบทวนใหม 

 
มาตรา ๔๑  เม่ือ ก.พ. กําหนดใหมีตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใด 

ระดับใด ในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ตามมาตรา ๔๐ แลวใหสํานักงาน ก.พ. ประสานกับ
สํานักงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในแตละป สําหรับตั้งเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนง
ดังกลาวใหสอดคลองกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงไวเปนบรรทัดฐานในการ
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสาย
งานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันท่ีคุณภาพของงาน
อยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกันและระดับเดียวกัน  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงระดับ ๑ ไดแกตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน มีลักษณะงาน
ท่ีไมยาก ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ตรวจสอบ หรือสอนงานอยางใกลชิด หรือปฏิบัติงานตาม
คําส่ัง แบบอยาง หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด ละเอียดถี่ถวนซ่ึงปฏิบัติโดยผูมีความรู
ความสามารถระดับพื้นฐานขั้นตน 

(๒) ตําแหนงระดับ ๒ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน  มีลักษณะงานท่ีคอนขางยาก 

ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ตรวจสอบ หรือสอนงานเปนระยะหรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง แบบอยาง 
หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ
ระดับพื้นฐานขั้นสูง หรอื 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ มีลักษณะงานท่ีคอนขางยาก
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ตรวจสอบ หรือสอนงานเปนระยะ หรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง 
แบบอยางหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูไดรับการอบรมหรือ
มีประสบการณการปฏิบัติงานในงานท่ีไมยากมาแลว 

(๓) ตําแหนงระดับ ๓ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน มีลักษณะงานท่ียากพอสมควร

ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง แบบอยางหรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยูบาง ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ ก.พ. รับรอง
ใหบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงระดับนี้ หรอื 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานท่ียากพอสมควร 
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนําบาง หรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง แบบอยาง หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูบาง ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูไดรับการอบรมหรือมีประสบการณการ
ปฏิบัติงานในงานที่คอนขางยากมาแลว 

(๔) ตําแหนงระดับ ๔ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน มีลักษณะงานท่ียาก ปฏิบัติงาน

ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนําเฉพาะในบางกรณีท่ีจําเปน ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดย
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ ก.พ. รับรองใหบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงระดับนี้ 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานท่ีมีประสบการณ  มีลักษณะงานท่ียาก 
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนําเฉพาะในบางกรณีท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
จําเปนตองแกปญหาคอนขางบอย ตองประยุกตประสบการณและความชํานาญงาน เพื่อปรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วิธีการและแนวดําเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูไดรับการอบรม
หรือมีประสบการณการปฏิบัติงานในงานท่ียากพอสมควรมาแลว หรอื 

(ค) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานระดับตนในงานสนับสนุนมีลักษณะงาน
ตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และควบคุมผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง ซ่ึงเปนงานท่ีมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงพอสมควร 

(๕) ตําแหนงระดับ ๕ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะงานท่ีคอนขางยากมาก ปฏิบัติงาน

โดยไมจําเปนตองมีการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนํา ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาท่ี ก.พ. รับรองใหบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงระดับนี้ 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ มีลักษณะงานท่ีคอนขางยาก
มาก ปฏิบัติงานโดยไมจําเปนตองมีการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนํา ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผู
ไดรับการอบรมหรือมีประสบการณการปฏิบัติงานในงานที่ยากมาแลว หรอื 

(ค) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานในงานเทคนิค งานสนับสนุน งานชางฝมือ
หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ มีลักษณะงานตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และควบคุม
ผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูง 

(๖) ตําแหนงระดับ ๖ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ มีลักษณะงานท่ียากมาก

ปฏิบัติงานโดยจําเปนตองมีการตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบคอนขางมาก ซ่ึง
จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณท่ีแสดงใหเห็น
วาสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเองได 

(ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองในงานสนับสนุนของสวน
ราชการ หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ มีลักษณะงาน
ตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งซ่ึงเปนงานท่ีมี
หนาท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานคอนขางสูงมากหรือตําแหนงหัวหนา
หนวยงานอื่นท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน 
หรอื 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงในงานวิชาชีพเฉพาะ 

(๗) ตําแหนงระดับ ๗ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานท่ีเปนกอง มีลักษณะงานจัดการ และตอง

กํากับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร ซ่ึงเปนงานท่ีมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงานเทียบเทา
กอง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ หรือหัวหนาหนวยงาน
อื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเทียบไดระดับเดียวกัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ มีลักษณะงานท่ียากเปนพิเศษ 
ปฏิบัติงานโดยจําเปนตองมีการตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบมากซ่ึงจําเปนตอง
ปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากหรือลักษณะงาน
ตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงานตรวจการในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรือ
ตรวจการในงานหลักตามอํานาจหนาท่ีของสวนราชการระดับกรม หรอื 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากในงานวิชาชีพเฉพาะ 

(๘) ตําแหนงระดับ ๘ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานท่ีเปนกอง มีลักษณะงานจัดการ และตอง

กํากับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร ซ่ึงเปนงานท่ีมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
เทียบเทากอง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานอื่นท่ีมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกัน 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ มีลักษณะงานท่ียากมากเปน
พิเศษ ปฏิบัติงานโดยจําเปนตองมีการตัดสินใจหรือแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบเปนประจํา หรือ
ลักษณะงานชวยหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติ
ราชการ หรือตรวจการในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรือตรวจการในงานหลักตามอํานาจหนาท่ีของ
สวนราชการระดับกรม ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และ
ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ หรอื 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษในงานวิชาชีพเฉพาะ 

(๙) ตําแหนงระดับ ๙ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหนาสวนราชการระดับกรม

หรือจังหวัด 
(ข) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะผูชวยหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือทบวง ผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง
แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมี
หัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมี
ความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวงการดานนั้น 

(ง) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานท่ีสูงกวากอง ซ่ึงมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในงานหลักตามอํานาจหนาท่ีของกรม และเปนงานที่มีความหลากหลาย ความยาก และ
มีคุณภาพของงานสูงมากกวากองหรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(จ) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน ซ่ึงมีลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติ
ราชการ หรือลักษณะงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง หรือลักษณะงานอื่น
ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน 

(๑๐) ตําแหนงระดับ ๑๐ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกรม

หรือจังหวัด 
(ข) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือทบวง รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแต
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือรองหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนา
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก 
และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับในวงการดานนั้น 

(ง) ตําแหนงสําหรับหัวหนาสวนราชการระดับสถานเอกอัครราชทูตหรือเทียบเทา 
(จ) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติ

ราชการ หรือลักษณะงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติ
โดยผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเกี่ยวของมาแลว หรือลักษณะงานอื่นท่ีมีหนาที่
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน 

(๑๑) ตําแหนงระดับ ๑๑ ไดแก 
(ก) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือทบวง 
(ข) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปน

กรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวน
ราชการที่มีฐานะเปนกรมและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ตามอํานาจหนาท่ีหลักของกระทรวงหรือทบวง ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนพิเศษ อีกท้ังทรงคุณวุฒิและมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรอื 

(ง) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีรายงานตรงตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกับตําแหนง
อื่นในระดับนี้ 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหแสดงประเภทตําแหนง ชื่อของสายงาน ลักษณะ
งานโดยท่ัวไปของสายงาน ชื่อของกลุมตําแหนง หนาท่ีและความรับผิดชอบของกลุมตําแหนง 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีผูดํารงตําแหนงจะตองมี และระดับของ
ตําแหนงในกลุมนั้นดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๓  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด ในฐานะใดใหเปนไป
ตามท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ มอบหมายโดยทําเปนหนังสือ 

 
มาตรา ๔๔  ให ก.พ. ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสม ในกรณีท่ีปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดี
การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ก็ดี หรือลักษณะหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐
เปล่ียนแปลงไปก็ดี ให ก.พ. พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหมใหเหมาะสม  ท้ังนี้
ก.พ. จะมอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดดําเนินการแทนก็ได 

ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ.
มอบหมายมีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือตัดโอนตําแหนงหรือตัดโอนขาราชการพลเรือนสามัญ 
หรือตัดโอนตําแหนงและขาราชการพลเรือนสามัญท่ีเกินอยูในสวนราชการใดไปไวในสวนราชการ
อื่นไดตามความจําเปน โดย ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายอาจเปล่ียนชื่อตําแหนง สายงาน หรือ
ระดับตําแหนงเปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม 

เม่ือ ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายมีมติหรือส่ังตามวรรคสอง ใหสวนราชการ
ฝายรับโอนและสวนราชการเดิมดําเนินการใหเปนไปตามมติหรือคําส่ังนั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การดําเนินการตามวรรคสาม หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหนงไป
ดวย ใหสวนราชการฝายรับโอนและสวนราชการเดิมดําเนินการไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด และใหถือวาการตัดโอนอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการโอน
งบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๔๕๔  ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนง 
ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนในอันดับใดตาม

กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนดโดยใหไดรับในข้ัน
ต่ําของอันดับ ในกรณีท่ีจะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือตํ่ากวาข้ันตํ่าหรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
หมวด ๒ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 
   

 

                                                 
๔
 มาตรา ๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยบรรจุและ
แตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับสําหรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา
๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ 

 
มาตรา ๔๗  ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติท่ัวไป หรือไดรับ

การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๕๖ 
ดวย 

สําหรับผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๔) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได
แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงท่ีสอบแขงขันได
ตอเม่ือพนจากตําแหนงขาราชการการเมืองแลว 

 
มาตรา ๔๘  ให ก.พ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ

ในการนี้ ก.พ. จะมอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดเปนผูดําเนินการสอบแทนก็ได  ท้ังนี้ 
ก.พ. จะกําหนดใหมีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุในกระทรวง ทบวง กรม เปนการท่ัวไปหรือใน
หนวยราชการใด หรือในทองท่ีใดเปนการเฉพาะแหง และจะกําหนดใหรับสมัครสอบแขงขัน
เฉพาะผูมีคุณสมบัติอยางใด สําหรับการสอบแขงขันครั้งใดก็ได 

หลักสูตร วิ ธีการสอบแขงขัน และวิ ธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
หนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ให
เปนไปตามที่ ก.พ.  กําหนด 

 
มาตรา ๔๙  ผูสอบแขงขันไดซ่ึงอยูในลําดับท่ีท่ีจะไดรับบรรจุและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติท่ัวไปโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา 
๕๖ อยูกอนหรือภายหลังการสอบแขงขัน จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี ก.พ. เห็นวาไมจําเปนตองดําเนินการ

สอบแขงขัน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงได  ท้ังน้ี ตามกรณี หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิงเพื่อ

ประโยชนแกราชการท่ีจะตองบรรจุบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขา
รับราชการในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ หรือผูชํานาญการ ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้น 
ดําเนินการขออนุมัติ ก.พ. เม่ือ ก.พ. ไดพิจารณาอนุมัติใหบรรจุ และไดกําหนดระดับของตําแหนง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ท่ีจะแตงต้ังและเงินเดือนท่ีจะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ บรรจุและแตงต้ังไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๒  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และ

การแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ใหดําเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗
มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
หรือมาตรา ๖๖ แลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๑) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจา
สังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ  ๑๐ ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีแลว ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูส่ังบรรจุและใหนายกรัฐมนตรีนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง ยกเวนการบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงระดับ ๑๐ ที่ระบุไวใน (๓) สวนการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ในสวน
ราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
หรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึน
ตรงตอนายกรัฐมนตรีใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูส่ังบรรจุ และ
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 

(๓) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ในสวนราชการท่ีมีฐานะ
เปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือในสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 

(๔) การบรรจุและแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง สวนการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 
๙ ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ัง 
สําหรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๙ ลงมาในสวนราชการท่ีมีฐานะเปน
กรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือในสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผู
มีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งเม่ือไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยู
ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ัง
บรรจุและแตงตั้ง 

(๖) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๗ ลงมาใหอธิบดี
ผูบังคับบัญชาหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดเปนผู
มีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

(๗) การบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา ๔๖ และการแตงต้ังตามมาตรา ๕๗ ให
ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงมิใชหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ัง 

ในการเสนอเพื่อแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงใหรายงาน
ความสมควรพรอมท้ังเหตุผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดไปดวย 

 
มาตรา ๕๓  ภายใตบังคับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๐ ใหมีการ

สับเปล่ียนหนาที่ ยายหรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ระดับ ๑๐ และ
ระดับ ๑๑ ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีลักษณะบริหารตามท่ี ก.พ. กําหนด โดยมิควรใหอยูปฏิบัติหนาท่ี
เดียวติดตอกันเปนเวลานานเกินกวาส่ีป  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

ความในมาตรานี้ไมใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงท่ี  ก.พ. กําหนดวาเปน
ตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะอยาง 

 
มาตรา ๕๔  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ และขาราชการท่ีไมใชขาราชการพล
เรือนและเปนผูท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวน
ทองถิ่นอื่นท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๑ ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนเวลาตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ. โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่พัฒนาตามมาตรา ๗๖ หรือผู
ท่ีไดรับมอบหมาย และใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. เพื่อใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ พิจารณาวา ผูนั้นมีความ
เหมาะสมท่ีจะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นวาผูนั้นมีผล
การประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ
ได ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลวหรือไมก็ตาม ถาพนกําหนดเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดังกลาวแลว และผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นวาควรใหผู
นั้นรับราชการตอไป ก็ใหรายงานตอไปตามลําดับจนถึงผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง 
และ ก.พ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการผูใดถูกส่ัง
ใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๘  และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีท่ีจะตองถูกส่ังใหออกจาก
ราชการตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ หรือผูมีอํานาจ
ตามมาตราอื่นนั้นแลวแตกรณี มีอํานาจเปล่ียนแปลงคําส่ังใหออกตามมาตรา ๑๑๘ เปนใหออก
จากราชการตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ และถาผูนั้นมีกรณี
ที่จะตองออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคหนึ่งไปกอน 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และการนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูนั้น
ไมเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญ แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือ
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีผู
นั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 
มาตรา ๕๕  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. ยังมิได

กําหนดตามมาตรา ๔๐ จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๕๖  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใด

ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือน
สามัญท่ีมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงก็ได 

ในกรณีท่ี ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ.
รับรอง 

 
มาตรา ๕๗  การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงใดไปแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงอื่นในกรมเดียวกัน ตองยายไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ตํ่ากวาเดิม 
และการยายขาราชการพลเรือนผูมิไดดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  การเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน ใหเล่ือนและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันหรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได 
หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้น 

กรณีใดจะเล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได  หรือผูไดรับ
คัดเลือก ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

การสอบแขงขัน ใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ สวนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกให
กระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัดเปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดตลอดจนวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๙  การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 

๕๘ สําหรับผูสอบแขงขันได ใหแตงต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับผูสอบคัดเลือก
ไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหแตงต้ังไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความ
ประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซ่ึงจะตองเปนผูมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถ
มาแลว ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๐  การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในตางกระทรวง ทบวง กรม อาจทําไดเม่ือผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา
๕๒ ท้ังสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนน้ันแลว โดยใหแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูง
กวาเดิมและรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม  ท้ังนี้ เวนแตเปนการโอนตามวรรคสอง วรรคส่ี 
วรรคหก และมาตรา ๔๔ 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงต้ังแตระดับ ๙  ข้ึนไป ไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงเดียวกัน ใหโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม เวนแตเปนการโอนตามวรรคสาม 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงดังกลาวซ่ึงสังกัดสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญใน
กรม หรือตางสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีในกระทรวงเดียวกัน อาจทําไดเม่ือผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา
๕๒ ท้ังสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว ท้ังนี้ ใหโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงต้ังแตระดับ ๑๐ ข้ึนไปไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในตางกระทรวง ใหโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม และตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือตางสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี อาจทําไดเม่ือผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ท้ังสองฝายไดตกลงยินยอม
ในการโอนนั้นแลว  ท้ังนี้ ใหโอนไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม และรับ
เงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับ
คัดเลือก ใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

การโอนขาราชการพลเรือนผูมิไดดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ 
ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ในตาง
กระทรวง ทบวง กรม หรือตางสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือโอนจากกรมไปแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี หรือโอนจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในกรม จะทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว ในการนี้ให ก.พ. พิจารณาโดย
คํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ และให ก.พ. กําหนดระดับของตําแหนงท่ีจะแตงต้ังและ
เงินเดือนที่จะใหไดรับดวย 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม
ตางกระทรวง ทบวง กรม หรือตางสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือโอนจากกรมไปแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี หรือโอนจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีไป
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในกรม จะทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว ในการนี้ ให ก.พ.
พิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ และให ก.พ. 
กําหนดเงินเดือนที่จะใหไดรับดวย 

 
มาตรา ๖๑  การโอนพนักงานเทศบาลท่ีไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญและการ

โอนขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง หรือ
ขาราชการวิสามัญมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญอาจทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ของกระทรวง ทบวง กรมท่ีจะรับโอนทําความตกลงกับผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องไปให ก.พ. พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ ให 
ก.พ. พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ สวนจะบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.พ. เปนผูพิจารณากําหนด แตจะตองไมสูง
กวาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 
ท้ังน้ี เวนแตเปนการโอนตามวรรคสาม 

การโอนขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้และไมใช
ขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน
หรือในสวนราชการใดท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สังกัดเดิมดวย ใหทําไดตามวรรคหนึ่ง โดยผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมตองทําความตก
ลงในการโอน 

การโอนพนักงานเทศบาลและขาราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ซ่ึงเปนผู
สอบแขงขันไดหรือผูไดรับคัดเลือก มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญใหทําไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การโอนพนักงานสวนทองถิ่นท่ีระเบียบพนักงานนั้นบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และไมใชพนักงานวิสามัญมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญใหทําได
เชนเดียวกับการโอนพนักงานเทศบาล 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูท่ี
โอนมาตามมาตรานี้ในขณะท่ีเปนขาราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นนั้น
เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๖๒  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตาม

มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๐ แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ แตงต้ังผูนั้นใหกลับไปดํารง
ตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติ
ไปตามอํานาจและหนาท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับ
จากทางราชการในระหวางท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูท่ีไดรับแตงต้ังใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่งให
รับเงินเดือนในขั้นที่พึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการ
ท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

 
มาตรา ๖๓  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไปรับ

ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิได
กระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผู
ประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และไมไดถูกส่ัง
เปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หาก
ประสงคจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในกระทรวง ทบวง กรมเดิมภายในกําหนด
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิได
นับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร และวันรับราชการเม่ือไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
เสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ 

 
มาตรา ๖๔  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออก

จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้นกลับเขารับราชการ
ภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินส่ีปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาวใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๖๕  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปน

กรณีออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทาง
ราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดได 

 
มาตรา ๖๖  พนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นอื่นซ่ึงระเบียบพนักงานนั้น

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ท่ีไมใชพนักงานวิสามัญ หรือพนักงานซ่ึงออก
จากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงาน หรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตินี้ และไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซ่ึงออกจาก
ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถา
สมัครเขารับราชการในตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญและทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับ
ราชการ ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ของกระทรวง ทบวง กรมท่ีตองการจะรับเขารับ
ราชการเสนอเรื่องไปให ก.พ. พิจารณาอนุมัติ ในการนี้ให ก.พ. พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนท่ี
ทางราชการจะไดรับ  ท้ังนี้จะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือน
เทาใด ให ก.พ.เปนผูพิจารณากําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีมีคุณวุฒิ 
ความสามารถและความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา
รับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะท่ีเปนขาราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น
นั้นเปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๖๗  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติท่ัวไปโดยไมไดรับ
การยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
โดยไมไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๕๖ อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผู
ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดีใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่ังใหผูนั้นออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากราชการโดยพลัน แตท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและ
หนาท่ีและการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอน
มีคําส่ังใหออกนั้นและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการส่ังใหออกเพื่อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง หรือผูดํารง

ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการได และเปนกรณีท่ีมิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจส่ังใหขาราชการพล
เรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได 

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงท่ีรักษาการ
นั้น ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตาม
กฎหมายหรือคําส่ังผูบังคับบัญชา แตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจ
หนาท่ีอยางใดก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาท่ีกรรมการ หรือมีอํานาจหนาท่ีอยางนั้นใน
ระหวางที่รักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ มี

อํานาจส่ังขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากองหรือ
ประจําจังหวัด  แลวแตกรณี เปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ มี

อํานาจส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาท่ีและขาดจากอัตราเงินเดือนใน
ตําแหนงเดิมโดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนท่ี ก.พ. กําหนดได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเล่ือนข้ันเงินเดือน
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
หมวด ๓ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
   

 
มาตรา ๗๑  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน

ขาราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ จะไดรับบําเหน็จความชอบซ่ึงอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชู
เกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี 

 
มาตรา ๗๒  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูในหลักเกณฑตามวรรค
หน่ึง ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

ในกรณีท่ีไมเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดให
ผูบังคับบัญชาแจงใหผูน้ันทราบพรอมท้ังเหตุผลท่ีไมเล่ือนข้ันเงินเดือนให 

 
มาตรา ๗๓  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดําเนินการตาม

มาตรา ๗๒ และใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแต
กรณี เปนผูส่ังเล่ือน 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาคให
ผูวาราชการจังหวัดแจงขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการควรเลื่อนหรือไมควรเล่ือนไปยัง
อธิบดีผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา 

สําหรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงต้ังแตระดับ ๗ 
ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาค ซ่ึงมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชาส่ังเล่ือนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ.ตามมาตรา ๗๒ ก็ได 

 
มาตรา ๗๔  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ

หนาที่ราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใน
การคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 
มาตรา ๗๕  ใหมีการพัฒนาผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน

สามัญตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาท่ีของขาราชการในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนขาราชการท่ีดี  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๖  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูน

ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๗  ใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงบางตําแหนง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๗๘  การพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมใน

ประเทศ และการใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ. วางไว เวนแตคณะรัฐมนตรีจะไดกําหนดเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใต

บังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เล่ือนข้ันเงินเดือน พัฒนาขาราชการพลเรือน
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
หมวด ๔ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๐  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติเปนขอหาม

และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้ โดยเครงครัดอยูเสมอ 
 
มาตรา ๘๑  ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย
ความบริสุทธ์ิใจ 

 
มาตรา ๘๒  ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย

สุจริตและเที่ยงธรรม 
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดย

ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น

ไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการพลเรือนสามัญตองต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดี

หรือความกาวหนาแกราชการ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
อุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ี
ราชการ 

การประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๕  ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแก
ราชการ 

การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๖  ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือวาเปนหนาท่ีพิเศษท่ีจะสนใจและ

รับทราบเหตุการณเคล่ือนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซ่ึง
จะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

 
มาตรา ๘๗  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาความลับของทางราชการ 
การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๘๘  ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึง

สั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง 
แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชน
ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได 
และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับ
บัญชาตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซ่ึงส่ังในหนาท่ี
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทํา

การขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับ
อนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

 
มาตรา ๙๐  ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การ

รายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๑  ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบ

ธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๙๒  ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละ

ท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได 
การละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหาย

แกราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๓  ขาราชการพลเรือนสามัญตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี

และไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๙๔  ขาราชการพลเรือนสามัญตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปน

ธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชา และ
ดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอ
ราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๕  ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทํา

การหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ี
ราชการของตน 

 
มาตรา ๙๖  ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ 

หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันน้ันในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 
มาตรา ๙๗  ขาราชการพลเรือนสามัญตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ และในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๘  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติ
ศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผู
ประพฤติชั่ว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก หรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 
มาตรา ๙๙  ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใต
บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ  การจูงใจหรือการอื่นใดในอันท่ีจะ
เสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางท่ี
มีวินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหกระทําโดยการเอาใจใส
สังเกตการณ และขจัดเหตุท่ีอาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยท่ีจะดําเนินการ
ปองกันตามควรแกกรณีได 

เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด
วินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 

เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวา
กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรานี้ และตามหมวด ๕ หรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอ

ปฏิบัติทางวินัยตามท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษทางวินัย 
เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไวในหมวด ๕ 

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ลดข้ันเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 
 
มาตรา ๑๐๑  การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง วิธีการออก

คําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษ ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.พ. วางไว ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษให
เหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไม
มีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด 

 
หมวด ๕ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๑๐๒  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมีกรณีอันมี

มูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพ่ือใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไม

รายแรง ใหดําเนินการตามวิธีการท่ีผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ใหแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอ
กลาวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุ
หรือไมระบุชื่อพยานก็ได ท้ังนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการ
แลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ 
แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได 

การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา ๕๒ เปนผูส่ังแตงต้ัง 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางระดับกันถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงรวมกัน ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ สําหรับผูถูกกลาวหาท่ีมีตําแหนง
ในระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการตามวรรคสามได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคสองสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผูถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามวรรคสอง ในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูก
กลาวหาตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว
ไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตรา
ดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวน และทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
โดยถือวาไดมีการสอบสวนตามวรรคสองแลวก็ได  แตท้ังนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยาน
ก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีท่ีตองแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.พ. จะ
ดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๑๐๓  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงให

ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสม
กับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไม
ถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาท่ีตน
มีอํานาจส่ังลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นท่ีมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาดําเนินการเพื่อ
ลงโทษตามควรแกกรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับ
บัญชา ในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๐๔  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงให

ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควร
ลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงตํ่ากวาปลดออก  ท้ังนี้ 
ภายใตบังคับวรรคสอง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนท่ีแตงต้ังตามมาตรา ๑๐๒ หรือผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคหา แลวแตกรณี เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสําหรับผูดํารง
ตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 
๘ ข้ึนไป หรือท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหา ใน
ราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ 
สงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ
เปนประการใด ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจส่ังบรรจุดังกลาว แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น 

(๒) สําหรับผูดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ สงเรื่องให อ.ก.พ. กรมซ่ึงผูถูกกลาวหา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สังกัดอยูพิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. กรมมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุดังกลาวส่ังหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ท้ังน้ี ภายใตบังคับ (๑) 

(๓) สําหรับผูดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) สงเรื่องให อ.
ก.พ. จังหวัดซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผู
มีอํานาจส่ังบรรจุดังกลาวส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๐๒
วรรคสาม หรือตามมาตรานี้ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรานี้ได 

ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผู
นั้นลาออกจากราชการ 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

และใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง
เทาท่ีเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
คือ 

(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของ
รัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของสงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาช้ีแจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละ

เวนกระทําการใดท่ีพึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือ
ตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือมีกรณี
ถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ี
ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออก
จากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคหา หรือมาตรา 
๑๐๔ วรรคสาม แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙ และ
ดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ เวนแต
กรณีท่ีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยท่ีจะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ใหงดโทษเสียได 

 
มาตรา ๑๐๗  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย

อยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา 
๑๐๒ วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวน
พิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก และไม
มีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่นก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น  ท้ังน้ี ใหนํามาตรา ๑๐๔ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือไดมีการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการ
ไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ในกรณีอื่นอีก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ 
วรรคสาม แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙ และแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว
ในหมวดน้ีตอไปได 

ในกรณีท่ีส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางท่ีถูก
สั่งใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นท่ีจายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่นและการจายเงิน
ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการ และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือ
ระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการส่ังพักราชการ การส่ังใหออกจากราชการไว
กอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๐๘  การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการท่ีมีกฎหมายวา

ดวยวินัยโดยเฉพาะ จะลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวย
วินัยน้ันอยางใดอยางหน่ึง ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงตามพระราชบัญญัตินี้  ก็ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๙  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

ตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ หรือดําเนินการสอบสวนตาม
มาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด หรือส่ังใหขาราชการพล
เรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนหรือ
การส่ังใหออกจากราชการตอผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นตามลําดับจนถึง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดี  ในกรณี ท่ี เปนข าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือ
ราชบัณฑิตยสถาน ใหรายงานตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด  ท้ังนี้ ตามระเบียบวาดวยการ
รายงานการดําเนินการทางวินัยท่ี ก.พ. วางไว 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ซ่ึงเปนผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๑๐๓ และมีตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยเห็นวาการยุติเรื่องการงดโทษหรือการ
ลงโทษท่ีมิใชเปนการลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใด
โดยเฉพาะ และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
จังหวัดเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจส่ังลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรือ
อัตราโทษท่ีหนักข้ึนลดโทษลงเปนสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง งดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปน
หนังสือหรือวากลาวตักเตือน หรือยกโทษใหถูกตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี ตลอดจนแกไข
เปล่ียนแปลงขอความในคําส่ังเดิมใหเปนการถูกตองเหมาะสมไดดวย และในกรณีท่ีเห็นวาควร
ดําเนินการ อยางใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและยุติธรรม ก็ใหมีอํานาจ
ดําเนินการหรือส่ังดําเนินการไดตามควรแกกรณี  ท้ังน้ี การส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษเปนสถานโทษท่ี
หนักข้ึน ตองไมเกินอํานาจของตนตามมาตรา ๑๐๓ และการเพิ่มอัตราโทษเม่ือรวมกับอัตราโทษ
เดิมตองไมเกินอํานาจนั้นดวย ถาเกินอํานาจของตนก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น
ตามลําดับเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัย
ขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะหรือส่ังยุติเรื่อง งดโทษหรือส่ังลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ 
หรือส่ังใหออกจากราชการ ซ่ึงมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา 
๑๐๔ มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ แกขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดไปแลว แตผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดท่ีไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง 
เห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจา
สังกัด แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง 
แตถาเปนกรณีท่ีไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แลว ก็ให
ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง 

ในกรณีท่ีอธิบดีท่ีไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง มีความเห็นขัดแยงกับความเห็น
ของผูวาราชการจังหวัด หรือความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ เกี่ยวกับการพิจารณาขอเท็จจริง
ขอกฎหมาย หรือการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะในทางเปนโทษหรือเปนคุณแก
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใด ก็ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผูนั้นสังกัดอยูพิจารณา เม่ือ อ.
ก.พ. กระทรวงมีมติเปนประการใด ใหอธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนั้น และในกรณีท่ีจะตองส่ังใหผูซ่ึงออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการตาม
มติของ อ.ก.พ. กระทรวง ก็ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือไดมีคําส่ังเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษเปนสถานโทษท่ี
หนักข้ึนหรือลดโทษเปนสถานโทษท่ีเบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ คําส่ังลงโทษเดิมใหเปนอัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษสวนท่ีเกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีท่ีคําส่ัง
ลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนท่ีเกินเปนอันยกเลิก ให
คืนเงินเดือนท่ีไดตัดหรือลดไปแลวตามคําส่ังท่ีเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนเกินท่ีเปนอัน
ยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ แตถาคําส่ังท่ีเปนอันยกเลิกเปนคําส่ังลงโทษหรือลงทัณฑตาม
กฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ และผูถูกส่ังลงโทษหรือลงทัณฑไดรับ
โทษหรือทัณฑนั้นไปแลว ก็ใหเปนอันพับไป 

เม่ืออธิบดีไดดําเนินการทางวินัย หรือไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งและได
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว ใหรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผูถูกดําเนินการ
ทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา  ท้ังนี้ ตามกรณีท่ีกําหนดในระเบียบวาดวยการรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยท่ี ก.พ. วางไว 

ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวงท่ีไดรับรายงานตามวรรคหก เห็นวาการดําเนินการ
ทางวินัยเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม และมีมติเปนประการใด ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น 

 
มาตรา ๑๑๐  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการพล

เรือนสามัญออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.พ. พิจารณาเห็นเปนการสมควรท่ีจะตอง
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมดูแลใหกระทรวง ทบวง กรมปฏิบัติการตามหมวด ๔ และหมวดนี้ โดยถูกตองและ
เหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้น
ไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญหรือคณะกรรมการสอบสวน ให
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองการทราบ
สงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ดวย 

ในกรณีที่ ก.พ. ต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทาง
วินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.พ. ก็ให อ.ก.พ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเองหรือแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมแทนก็ได และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองการทราบสงไปเพื่อให
คณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมไดดวย 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา ก.พ. หรือ อ.ก.พ. วิสามัญ
พิจารณาเห็นเปนการสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใดท่ีตองการทราบไปสอบสวน
พยานหลักฐานซ่ึงอยูตางทองท่ี ก็ให ก.พ. และ อ.ก.พ. วิสามัญมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอ
สําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองท่ีนั้นทําการสอบสวนแทน
ได 

ในกรณีที่ ก.พ. หรอื อ.ก.พ. วิสามัญ แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวน หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม ใน
เรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๑๐๒ วรรคเจ็ด มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย 
 
มาตรา ๑๑๑  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงาน

สวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถา
เปนเรื่องท่ีอยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ให
สืบสวนหรอืสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีท่ีจะตองส่ังลงโทษทางวินัย ให
ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่น  
หรือขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๑๒  ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๑๓ 
(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๔ มาตรา 

๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ หรือมาตรา ๑๒๓ หรอื 
(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว 
การตอเวลาราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญท่ีตองออกจากราชการตาม (๒)

รับราชการตอไป จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๑๑๓  นอกจากกรณีตามวรรคส่ี ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงค

จะลาออกจากราชการ ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา ๕๒ เปนผูพิจารณาอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชน
แกราชการจะยับย้ังการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับต้ังแตวันขอลาออกก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แตตองแจงการยับย้ังการอนุญาตใหลาออกพรอมท้ังเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเม่ือครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาท่ียับย้ัง 

ถาผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและ
ไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับต้ังแตวันท่ีผู
นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการ
ยับย้ังการอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคส่ีใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ. วางไว 

 
มาตรา ๑๑๔  ผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจส่ังใหขาราชการพล

เรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ไดในกรณีท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญแตในการส่ังให
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะตองมีกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากใหทําไดในกรณีท่ี
บัญญัติไวในมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
บัญญัติใหผูถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว ใหทําไดในกรณีตอไปนี้
ดวย คือ 

(๑) เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการของ
ตนไดโดยสมํ่าเสมอ ถาผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว ใหส่ังใหผูนั้นออก
จากราชการได 

(๒) เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงคของทางราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๓) เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) (๔) 
(๕) (๘) หรอื (๙) ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๔) เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วาเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นวา
กรณีมีมูล ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนํามาตรา 
๑๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด มีมติ
วาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผูนั้นออกจาก 
ราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด  ใหผู มีอํานาจดังกลาวส่ังให
ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. 
กําหนด 

(๖) เ ม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผู ใดไมสามารถปฏิบั ติราชการให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจดังกลาว
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๑๕  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควร

สงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นวา
กรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไป จะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ
พยานก็ไดและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย  ท้ังนี้ ใหนํามาตรา 
๑๐๒ วรรคส่ี วรรคหา และวรรคแปด มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลม ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติใหผูนั้นออกจาก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนผูถูกกลาวหา
ตามมาตรา ๑๐๒ ในเรื่องที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 
๑๐๒ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณา
ดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.พ. 

ในกรณีท่ีเปนกรณีท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการตาม
วรรคหน่ึงโดยไมสอบสวนก็ได 

 
มาตรา ๑๑๖  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ และคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม
วรรคส่ี หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษ
ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเรื่องให 
อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการ  
ท้ังน้ี ใหนํามาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ี อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติใหผูนั้น
ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังใหผู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

 
มาตรา ๑๑๗  เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของ

ศาล หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ จะส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 
มาตรา ๑๑๘  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย

วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒  สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีท่ี

จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจเปล่ียนแปลงคําส่ังใหออกตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการตาม
มาตราอื่นนั้นได 

 
มาตรา ๑๑๙  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมปฏิบัติหนาท่ีตาม

หมวดนี้ หรือตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๗ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือข้ึนไป
มีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๗ แลวแตกรณีได 

 
มาตรา ๑๒๐  การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงต้ังแต

ระดับ ๑๐ ข้ึนไป ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแต
วันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๑๒๑  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดท่ีไดรับ

รายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง เห็นวาสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจาก
ราชการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ ก็ใหผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี หรือรัฐมนตรี
เจาสังกัด แลวแตกรณี ดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แตถาเปนกรณีท่ีไดมี
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือมาตรา ๑๐๒ แลว ก็ใหสงเรื่องให อ.
ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณา 

ในกรณีท่ีอธิบดีท่ีไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง มีความเห็นขัดแยง
กับความเห็นของผูวาราชการจังหวัด หรือความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ. จังหวัดตามมาตรา ๑๐๔
วรรคสอง มาตรา ๑๐๙ วรรคสาม มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕
โดยเห็นสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๕๔
หรือมาตรา ๖๗ หรือเห็นสมควรใหยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
ออกจากราชการตามหมวดนี้ หรือมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๗ หรือเห็นสมควรใหผูถูกส่ังใหออก
จากราชการผูใดกลับเขารับราชการ ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๙ วรรคส่ี โดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีจะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา 
๑๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ืออธิบดีไดส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการหรือดําเนินการตาม
มาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ หรือไดรับรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามมาตรา ๑๐๙
วรรคหนึ่งและไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว ใหรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึง
ผูถูกดําเนินการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการสังกัดอยูเพื่อพิจารณา  ท้ังนี้ ตามกรณีท่ีกําหนดใน
ระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการใหออกจากราชการท่ี ก.พ. วางไว และใหนํา
มาตรา ๑๐๙ วรรคเจ็ด มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๒  เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการพล

เรือนสามัญออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.พ. พิจารณาเห็นเปนการสมควรท่ีจะตอง
สอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมดูแลใหกระทรวง ทบวง กรมปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๗
โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหม หรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน และใหนํามาตรา ๑๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ี ก.พ. หรือ อ.ก.พ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวน
ใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนท่ี
ผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติม หรือเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานในตางทองท่ีทําการสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๔ (๔) 
หรือมาตรา ๑๑๕ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๑๑๕ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๓  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงาน

สวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดมีกรณีท่ีสมควรใหออกจากงานหรือออกจาก
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการนั้นอยู
กอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นมีอํานาจพิจารณา
ดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๖๗ ไดโดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องท่ีอยูในระหวางการ
สืบสวนหรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจน
เสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไป
ตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๖๗ แลวแตกรณีโดยอนุโลมและในกรณีท่ีจะตองส่ังใหออกจาก
ราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พนักงานสวน
ทองถิ่นหรือขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 
การอุทธรณ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๔  ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๑๒๕  การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน

เงินเดือน ใหอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง โดยใหอุทธรณดังน้ี 
(๑) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีต่ํากวา

ผูวาราชการจังหวัด ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด และให อ.ก.พ. จังหวัดเปนผูพิจารณาอุทธรณ 
เม่ือ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

(๒) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลางท่ีตํ่ากวา
อธิบดี ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. กรม และให อ.ก.พ. กรมเปนผูพิจารณาอุทธรณ เม่ือ อ.ก.พ. กรมมี
มติเปนประการใด ใหอธิบดีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

(๓) การอุทธรณคําส่ังของผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. 
กระทรวงเจาสังกัด และให อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูพิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเปน
ประการใด ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

(๔) การอุทธรณคําส่ังของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวง
หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง
ใหอุทธรณตอ ก.พ. และใหนํามาตรา ๑๒๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๒๖  การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหอุทธรณตอ ก.พ.

ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง  เ ม่ือ ก .พ .  ไดพิจารณาวินิจฉัยแลว  ใหรายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ 
ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลวยังยืนยันตามมติเดิม ให ก.พ. รายงานตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่ง  ใหผู
อุทธรณกลับเขารับราชการ หรือใหเปล่ียนแปลงคําส่ังของผูบังคับบัญชาหรือใหดําเนินการประการ
ใด ใหกระทรวง ทบวง กรมดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือมติ
คณะรัฐมนตรี และเม่ือนายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่งเปนประการใด
แลวจะอุทธรณตอไปอีกมิได 

ในกรณีท่ีส่ังใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๗  ในการพิจารณาอุทธรณ ให ก.พ. มีอํานาจตามท่ีบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๒๒  และในกรณีท่ี ก.พ. ต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณา
เรื่องการอุทธรณแทน ก.พ. ก็ให อ.ก.พ. วิสามัญนั้นมีอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๐ 
วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๑๒๒ และใหนํามาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๐ วรรคส่ี และ
มาตรา ๑๒๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๘  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงาน

สวนทองถ่ิน หรือขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและ
ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่น 
หรือระเบียบขาราชการท่ีโอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
อุทธรณตามมาตรา ๑๒๕ ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงาน
เทศบาล ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นหรือระเบียบขาราชการท่ีโอนมาไวแลว และในวันท่ีผูนั้นได
โอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็ใหสง
เรื่องใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๕ เปนผูพิจารณาอุทธรณ 

 
หมวด ๘ 

การรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๒๙  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตาม

พระราชบัญญัตินี้ดวยเหตุใด ๆ ใหผูน้ันมีสิทธิรองทุกขได 
การรองทุกขตามวรรคหนึ่งใหรองทุกขตอ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบ

คําส่ัง และใหนํามาตรา ๑๒๖ ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และมาตรา 
๑๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเห็นวา

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตาม
กฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ. ผูนั้นอาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชา อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. เพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับ
ของใจได  ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีมีสิทธิอุทธรณตามหมวด ๗ ซ่ึงตองใชสิทธิอุทธรณตามท่ีกําหนดไว
ในหมวดน้ัน 

การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 
ลักษณะ ๔ 

ขาราชการพลเรือนในพระองค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 
มาตรา ๑๓๑๕  ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

การใหมี อ.ก.พ. ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม การ
กําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการพลเรือนในพระองค ให
เปนไปตามลักษณะ ๑ และลักษณะ ๓ เวนแตจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวเปนพิเศษ 

 
ลักษณะ ๕ 

ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ 
   

 
มาตรา ๑๓๒  ตําแหนงเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ กงสุล และตําแหนงอื่นท่ีตอง

ปฏิบัติหนาท่ีในตางประเทศตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. อาจแตงต้ังจากขาราชการพลเรือนสามัญ
หรือขาราชการประจําตางประเทศพิเศษก็ได 

เม่ือมีเหตุผลสมควรในทางการเมือง รัฐมนตรีเจาสังกัดจะบรรจุบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติท่ัวไปหรือไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เขารับราชการเปน
ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งเปนกรณีพิเศษโดย
อนุมัติคณะรัฐมนตรีก็ได สําหรับตําแหนงเอกอัครราชทูตและตําแหนงเทียบเทาอธิบดี ใหนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษผูดํารงตําแหนงใด
จะไดรับเงินเดือนเทาใด ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

ใหนํามาตรา ๔๓ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และหมวด ๔ แหง 
ลักษณะ ๓ มาใชบังคับแกขาราชการประจําตางประเทศพิเศษโดยอนุโลม 

ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษจะโอนไปหรือกลับเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนประเภทอื่นมิได 

 
มาตรา ๑๓๓  ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจาสังกัดใหลาออก 

                                                 
๕
 มาตรา ๑๓๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) รัฐมนตรีเจาสังกัดมีคําส่ังใหออกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ไมวาจะเปนการ
ออกโดยมีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม ในกรณีท่ีเปนการออกจากราชการเพราะกระทําผิด
วินัยใหเปนไปตามลักษณะ ๓ โดยอนุโลม 

(๕) คณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติใหแตงต้ังออกจากตําแหนงท้ังคณะ หรือรัฐมนตรีเจา
สังกัดออกจากตําแหนง 

(๖) ขาดคุณสมบัติท่ัวไปโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ 

การตอเวลาราชการใหขาราชการประจําตางประเทศพิเศษท่ีตองออกจากราชการ
ตาม (๒) รับราชการตอไป จะกระทํามิได 

ใหนํามาตรา ๑๒๐ มาใชบังคับแกการออกจากราชการของขาราชการประจํา
ตางประเทศพิเศษโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๓๔  ให ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยู

ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังกรรมการขาราชการพลเรือน หรือจนกวาจะไดแตงต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญ 
หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ไมเกินหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๓๕  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค

หรือขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๑๘ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ  ขาราชการพลเรือนในพระองค  หรือขาราชการประจําตางประเทศพิ เศษ  ตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ตอไป 

ผูใดเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปน
ขาราชการพลเรือนวิสามัญตอไป และใหนํามาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับแกผูนั้น เวนแตขาราชการพลเรือนวิสามัญผูซ่ึงดํารงตําแหนงท่ี 
ก.พ.  พิจารณาเห็นวาทําหนาท่ีอยางเดียวกับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพล
เรือนในพระองค อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยให
ไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู  ท้ังน้ี เฉพาะผูซึ่งอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เทียบไดไมตํ่ากวาประโยคมัธยมศึกษา และเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญในตําแหนงท่ีทําหนาท่ี
อยางเดียวกับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค ติดตอกันมา
เปนเวลาไมนอยกวาหาป 

ผูใดเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญตามวรรคสอง แตไมอยูในเกณฑตาม (ข) ให
ผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญไปพลางกอน เม่ือเขาเกณฑตาม (ข) ก็ใหเปนขาราชการพล
เรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยใหไดรับ
เงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู 

 
มาตรา ๑๓๖  ในระหวางท่ีบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนตาม

พระราชบัญญัตินี้ยังไมมีผลใชบังคับ ใหขาราชการพลเรือนไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือน บัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๑ 

 
มาตรา ๑๓๗  ในระหวางท่ียังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออก กฎ ก.พ.

ขอบังคับ หรือระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกําหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกากฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง หรือกรณีท่ีกําหนดไวแลวซ่ึงใชอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๘  ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีท่ีสมควรให

ออกจากราชการอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มี
อํานาจส่ังลงโทษผูนั้น หรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือนท่ีใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือให
ออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(๑) กรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูใน
ขณะนั้นไปแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตาม
กฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ 

(๒) ในกรณีท่ีไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูใน
ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแต
กรณีนั้นเปนอันใชได 

(๓) กรณีท่ีไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
เร่ืองน้ันยังไมเสร็จ ก็ให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ 

 
มาตรา ๑๓๙  ขาราชการพลเรือนซ่ึงโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานสวน

ทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือกรณีท่ีสมควรใหออกจากงานหรือใหออกจากราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงาน
เทศบาล ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่น หรือระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการ
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการได  ท้ังน้ี ใหนํามาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔๐  ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือตามมาตรา ๑๓๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา 
๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๖  แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๔๑  ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๙ มาตรา

๙๐ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘  มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๒๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ . ๒๕๑๘  หรือตามมาตรา  ๑๓๘  แหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูน้ันมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๙ 

 
มาตรา ๑๔๒  การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไป สําหรับ
การนั้น ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๔๓  การใดท่ีเคยดําเนินการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนท่ีใชอยูกอนวันใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ จะ
ดําเนินการไดประการใด ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

  
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน๖ 

(๒) บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือน๗ 
 

                                                 
๖บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๗

 บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือน ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ( ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติแหงกฎหมาย
ดังกลาวบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เชน ในสวนท่ีเกี่ยวกับองคประกอบของ 
ก.พ. และ อ.ก.พ. สามัญ อํานาจหนาท่ีของ ก.พ. และ อ.ก.พ. สามัญ การกําหนดตําแหนง การให
ไดรับเงินเดือน การบรรจุและแตงตั้ง การบําเหน็จความชอบ วินัยและการรักษาวินัย การออกจาก
ราชการการรองทุกข การอุทธรณ สมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  นอกจากนี้ สมควรท่ีจะ
ใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗๘ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีขาราชการพลเรือนใน
พระองคและหนวยงานท่ีขาราชการดังกลาวสังกัดอยูมีลักษณะพิเศษเกี่ยวพันกับราชการใน
พระองคโดยใกลชิด สมควรกําหนดใหมี อ.ก.พ. ทําหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. สวน
ราชการท่ีมีฐานะเปนกรมท่ีแตกตางจากขาราชการพลเรือนสามัญ  ท้ังนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับ
ลักษณะพิเศษของขาราชการดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๖  ม.ค ๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีไดมีการแยกบัญชีอัตรา
เงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะแลว สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๑๖ ม.ค ๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรับปรุง
กฎหมายวาดวยราชบัณฑิตยสถานเพื่อกําหนดระบบบริหารงานดานวิชาการและดานการบริหาร
ของราชบัณฑิตยสถานข้ึนใหม โดยใหนายกราชบัณฑิตยสถานซ่ึงมาจากการเลือกของบรรดาราช
บัณฑิตปฏิบัติงานแตเฉพาะในดานวิชาการ และใหเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของราชบัณฑิตยสถาน และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีสภา
ราชบัณฑิตยสถานมอบหมาย จึงตองแกไของคประกอบของ อ.ก.พ. ซ่ึงทําหนาท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวงของราชบัณฑิตยสถานใหสอดคลองกัน และในการนี้เม่ือไดกําหนดใหเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถานเปนผูบังคับบัญชาขาราชการของราชบัณฑิตยสถานแลว อ.ก.พ. กรมของ
ราชบัณฑิตยสถานจึงมีองคประกอบเชนเดียวกับ อ.ก.พ. กรมของสวนราชการอื่นได โดยไมตอง
                                                 

๘
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนท่ี ๖๔ ก/๕/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ 

๙
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนท่ี ๑ ก/๓๔/๑ มกราคม ๒๕๓๘ 

๑๐
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/๑๓/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดให อ.ก.พ. กระทรวง ทําหนาที่เปน อ.ก.พ. กรมของราชบัณฑิตยสถานดวย  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๑๓/๓/๒๕๔๕ 

B+A (C) 
 

นิลวรรณ / ปาจรีย 
ผูจัดทํา 

๑๑ มี.ค.๔๖ 
 

มยุรี/พิมพ 
ศุภสรณ/ตรวจ 

๒๔ พ.ค. ๒๕๔๗ 
 
 


