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เรื อง

การบรรจุผเู ้ คยเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญกลับเข้ารับราชการ

เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ งทีส่งมาด้วย

๑. แบบขอกลับเข้ารับราชการและแบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
กรณี ผถู ้ ูกสังให้ออกจากราชการเพือไปรับราชการทหาร
๒. แบบขอกลับเข้ารับราชการและแบบหนังสื อรับรองประวัติการทํางาน
กรณี ผไู ้ ด้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ
๓. แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณี ผทู ้ ีออกจากราชการไปทีมิใช่เป็ นการออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ

ด้วยพระราชบัญญัติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๓ วรรคสี บัญ ญัติ ใ ห้
การบรรจุ ข ้าราชการพลเรื อนสามัญที ได้ออกจากราชการไป เนื องจากถู กสั งให้ออกจากราชการเพื อไปรั บราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรั บราชการทหาร หรื อได้รั บอนุ ม ตั ิ จากคณะรั ฐมนตรี ให้ ไปปฏิ บ ัติงานใด ๆ ซึ งให้ นับเวลา
ระหว่างนั;นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมื อนเต็มเวลาราชการ หรื อออกจากราชการไปทีมิใช่ เป็ น
การออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิ บตั ิหน้าทีราชการ กลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรื อกรม ตลอดจน
จะสั งบรรจุ และแต่ งตั; งให้ ด ํ ารงตํ าแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดั บใด และให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนเท่ า ใด
ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด
เพื ออนุ ว ตั ให้เป็ นไปตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึ งกํา หนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุ และแต่ งตั;งข้าราชการพลเรื อนสามัญผูอ้ อกจาก
ราชการในกรณี ต่า ง ๆ กลับ เข้า รั บ ราชการในตํา แหน่ ง ประเภท สายงาน ระดับ และให้ได้รับ เงิ น เดื อนไว้
ดังต่อไปนี;
๑. กรณีบรรจุผ้ ูไปรับราชการทหารกลับเข้ ารับราชการ
๑.๑ การบรรจุและแต่ งตังให้ ดํารงตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับ
(๑) ให้บรรจุ และแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานทีผนู ้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(๒) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิ มสงวนตําแหน่งประเภทเดิ ม ระดับเดิม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานทีผนู ้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้
สําหรับบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการ

๒
(๓) ผู ้ข อกลั บ เข้ ารั บราชการ จะต้ องยื นคําขอพร้ อมหนั งสื อรั บรองประวัติ
การรับราชการทหารตามสิ งทีส่งมาด้วย ๑ ภายใน ๑๘๐ วันนับตั;งแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
(๔) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิ มตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร
ตาม (๓) หากเห็ น ว่า เป็ นเอกสารที ถู ก ต้อ ง และผูน้ ; ันพ้นจากราชการทหารโดยมิ ได้กระทําการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรง โดยผูน้ ; นั ต้อง
มี คุ ณ สมบัติ ท วั ไปและไม่ มี ล ัก ษณะต้องห้ า มหรื อ ได้รับ ยกเว้น กรณี ที มี ล ัก ษณะต้องห้ า มตามมาตรา ๓๖
และไม่ ไ ด้ถู ก เปลี ย นแปลงคํา สั ง ให้ อ อกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ วรรคสอง เป็ นออกจากราชการ
ตามมาตราอื น ก็ ให้ผูบ้ งั คับ บัญชาซึ ง มี อาํ นาจสัง บรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สัง บรรจุ ผูน้ ; ันกลับเข้ารั บราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่งทีสงวนไว้ตาม (๒)
๑.๒ การให้ ได้ รับเงินเดือน
(๑) กรณี ผูบ้ รรจุกลับจากรับราชการทหารมี เวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๖ เดื อนขึ;นไป
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้ได้รับเงิ นเดื อนสู งกว่าเดิมได้ไม่เกิ นร้ อยละ ๓ ของฐานเงิ นเดื อนทีขา้ ราชการผูน้ ; นั ได้รับอยู่
ก่อนออกจากราชการ ถ้ายังมีเศษของเวลาทีเหลื อจาก ๖ เดื อนทีไปรับราชการทหาร เมือนําเศษของเวลาทีเหลื อ
ไปรวมกับเวลาในการปฏิ บตั ิราชการของครึ งปี ทีแล้วมาก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแล้ว มีเวลา
ปฏิบตั ิราชการรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๔ เดือน ก็ให้ได้รับเงินเดือนเพิมขึ;นได้อีกไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคํานวณจาก
ฐานเงินเดือนทีได้ปรับเพิมข้างต้นแล้ว
(๒) กรณี ผูบ้ รรจุกลับจากรั บราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั;งแต่ ๑ ปี ขึ;นไป
สําหรับ ๖ เดื อนแรก ให้รับเงิ นเดื อนสู งกว่าเดิมได้ไม่เกิ นร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือนทีขา้ ราชการผูน้ ; นั ได้รับ
ก่ อนออกจากราชการ และในรอบ ๖ เดื อ นต่ อ ๆ ไป ให้ รั บ เงิ น เดื อ นเพิ ม ได้อี ก รอบละไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๓
โดยคํานวณจากฐานเงินเดื อนทีขา้ ราชการผูน้ ; นั ได้รับเพิมขึ;นในแต่ละรอบ ถ้ายังมีเศษของเวลาทีเหลือจาก ๖ เดื อน
ทีไปรั บราชการทหาร เมื อนําเศษของเวลาที เหลื อไปรวมกับเวลาในการปฏิ บตั ิ ราชการของครึ งปี ที แล้วมา
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหารแล้ว มีเวลาปฏิ บตั ิราชการรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ เดื อน ก็ให้ได้รับ
เงินเดือนเพิมขึ;นได้อีกไม่เกินร้อยละ ๓ โดยคํานวณจากฐานเงินเดือนทีได้ปรับเพิมข้างต้นแล้ว
(๓) กรณี ออกจากราชการไปรับราชการทหารในช่วงเวลาก่อนวันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ให้คิดคํานวณเงินเดือนทีจะให้ได้รับเมือบรรจุกลับเข้ารับราชการ โดยให้ได้รับเงินเดือนสู งกว่าทีได้รับอยูเ่ ดิม
ก่อนออกจากราชการไปรับราชการทหาร ไม่เกินครึ งขั;น ทุกรอบ ๖ เดือน ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อน
ตามพระราชบัญญัติเงิ นเดื อนและเงิ นประจําตําแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ทีใช้บงั คับอยูใ่ นแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว
และตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที นร ๑๐๑๒/ว ๕ ลงวันที ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี
(๔) ในระหว่างทีผนู ้ ; นั ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ถ้ามีการปรับบัญชี เงินเดือน
ขั;นตําขั;นสู งและคณะรัฐมนตรี ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ทีได้รับอยูเ่ ดิมเข้าสู่ อตั ราในบัญชีทีได้รับการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด ก็ให้ปรับให้ผนู ้ ; นั ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าวก่อน แล้วจึงคํานวณการให้ได้รับเงินเดือนตาม (๑) (๒) หรื อ (๓) แล้วแต่กรณี

๓
๒. กรณีบรรจุผ้ ูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ ารับราชการ
๒.๑ การบรรจุและแต่ งตังให้ ดํารงตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับ
(๑) ให้บรรจุ และแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานหรื อต่างประเภททีผูน้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(๒) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิ มสงวนตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม
หรื อต่างสายงานหรื อต่างประเภททีผูน้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งไว้สาํ หรับบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการ ดังนี;
(๒.๑) กรณี เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หาร
ก. ให้สงวนตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงาน
หรื อตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิไว้ สําหรับบรรจุผเู ้ คยดํารงตําแหน่งประเภทบริ หาร ระดับสู ง
กลับเข้ารับราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุ ณวุฒิ มาก่ อนก็ให้แต่งตั;งได้
โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน
ข. ให้สงวนตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงาน
หรื อตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี ยวชาญไว้ สําหรับบรรจุผูเ้ คยดํารงตําแหน่ งประเภทบริ หาร ระดับต้น
กลับเข้ารั บราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี ยวชาญมาก่ อน ก็ให้แต่งตั;งได้
โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน
ค. ถ้าหากในวันทีผนู ้ ; นั ยืนคําขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ส่ วนราชการนั;น
มี ต ํา แหน่ งประเภทบริ ห ารระดับ เดี ย วกัน กับ ตํา แหน่ ง ที ผู ้ข อบรรจุ ก ลับ เคยดํา รงตํา แหน่ ง อยู่ ก่ อ นออก
จากราชการว่าง และผูน้ ; นั มี คุณสมบัติตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่ ง ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมี อาํ นาจ
สังบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสังบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ งประเภทบริ หารทีว่างดังกล่าวแทน
ตําแหน่งทีสงวนไว้ก็ได้
(๒.๒) กรณี เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ก. ให้สงวนตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงาน
หรื อตําแหน่ งประเภทวิ ชาการ ระดับเชี ยวชาญไว้ สํ าหรั บบรรจุ ผูเ้ คยดํารงตําแหน่ งประเภทอํานวยการ ระดับสู ง
กลับเข้ารั บราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี ยวชาญมาก่ อน ก็ให้แต่งตั;งได้
โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน
ข. ให้สงวนตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิ ม สายงานเดิ ม หรื อต่างสายงาน
หรื อ ตํา แหน่ ง ประเภทวิ ชาการ ระดับชํานาญการพิ เศษไว้ สํ าหรั บบรรจุ ผู ้เคยดํารงตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
ระดับต้น กลับเข้ารั บราชการ ทั;งนี; หากเป็ นผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษมาก่อน
ก็ให้แต่งตั;งได้โดยไม่ตอ้ งประเมินบุคคลและผลงาน

๔
ค. ถ้าหากในวันทีผูน้ ; นั ยืนคําขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ ส่ วนราชการนั;น
มีตาํ แหน่ งประเภทอํานวยการระดับเดี ยวกันกับตําแหน่ งทีผูข้ อบรรจุกลับเคยดํารงตําแหน่ งอยู่ก่อนออกจากราชการว่าง
และผูน้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
อาจสังบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทอํานวยการทีวา่ งดังกล่าวแทนตําแหน่งทีสงวนไว้ก็ได้
(๒.๓) กรณี เป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งประเภทวิชาการ หรื อตําแหน่ งประเภททัว ไป
ให้สงวนตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับเดิม สายงานเดิม หรื อต่างสายงานทีผนู ้ ; นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งไว้สาํ หรับบรรจุผนู ้ ; นั กลับเข้ารับราชการ
(๓) ต้องบรรจุ ก ลับ เข้า รั บ ราชการภายในกํา หนดเวลาที ค ณะรั ฐมนตรี อนุ ม ัติ
แต่ไม่เกินสี ปีนับแต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว
(๔) ผูข้ อกลับเข้ารับราชการจะต้องยืนคําขอพร้อมหนังสื อรับรองประวัติการทํางาน
ตามสิ งทีส่งมาด้วย ๒ ก่อนวันสิ; นสุ ดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
(๕) ให้ส่ ว นราชการต้น สั ง กัด เดิ ม ตรวจสอบเอกสารและประวัติ การปฏิ บ ตั ิ งาน
ตามมติ ค ณะรั ฐมนตรี ตาม (๔) หากเห็ นว่า เป็ นเอกสารที ถู กต้อง และผูน้ ; ันพ้นจากการปฏิ บตั ิ ง านดัง กล่ า ว
โดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างนั;นอันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั
อย่างร้ ายแรง โดยผูน้ ; นั ต้องมีคุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามหรื อได้รับยกเว้นกรณี ทีมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖ ก็ใ ห้ผูบ้ งั คับ บัญชาซึ งมี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สังบรรจุ ผูน้ ; ัน กลับ เข้ารั บราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและแต่งตั;งให้ดาํ รงตําแหน่งทีสงวนไว้ตาม (๒)
๒.๒ การให้ ได้ รับเงินเดือน
ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทํา นองเดี ย วกั บ การบรรจุ
ผูอ้ อกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ แต่ท; งั นี; ต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนขั;นสู งของตําแหน่ง
ประเภท สายงาน และระดับทีบรรจุกลับ
๓. กรณีบ รรจุ ผ้ ู อ อกจากราชการไปที.มิ ใ ช่ เป็ นการออกจากราชการในระหว่ า งทดลอง
ปฏิบัติหน้ าทีร. าชการกลับเข้ ารับราชการ
๓.๑ การบรรจุและแต่ งตังให้ ดํารงตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับ
(๑) ให้ บ รรจุ และแต่ งตั;งให้ ด ํารงตําแหน่ งประเภทเดิ ม ระดับ ไม่ สู ง กว่ า เดิ ม
สายงานเดิ ม หรื อต่ างสายงานที ผูน้ ; ันมี คุณ สมบัติตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บ ตํา แหน่ งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(๒) ผูข้ อกลับเข้ารั บราชการจะต้องยืนคําขอพร้ อมประวัติการรับราชการและ
ประวัติการทํางานทุกแห่ง ตามสิ งทีส่งมาด้วย ๓

๕
(๓) ให้ส่วนราชการตรวจสอบเอกสาร ประวัติการรับราชการ และประวัติการทํางาน
และสอบถามไปยัง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที เ กี ย วข้อ งเพื อ ให้ ไ ด้ร ายละเอี ย ดข้อ เท็ จ จริ ง มากที สุ ด
มาประกอบการพิจารณา โดยผูน้ ; นั ต้องมี คุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามหรื อได้รับยกเว้นกรณี
ทีมีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖
(๔) ในการพิ จารณาการบรรจุ กลับเข้ารั บราชการในตําแหน่ งประเภทบริ หาร
ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว ไป ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ผลการปฏิบตั ิงานทีผา่ นมา เหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ของทางราชการ
สําหรั บการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ หรื อในตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ ซึ งเป็ นตําแหน่ งต่างสายงานและไม่ได้จดั อยูใ่ นกลุ่มตําแหน่ งเดี ยวกันกับตําแหน่ ง
ทีเคยดํารงอยู่ก่อนออกจากราชการ ให้ อ.ก.พ. กรม หรื อคณะกรรมการที อ.ก.พ. กรมแต่งตั;งเป็ นผูพ้ ิจารณา
สําหรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
หรื อตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส และให้ อ.ก.พ. กระทรวงหรื อคณะกรรมการ
ที อ.ก.พ.กระทรวงแต่งตั;งเป็ นผูพ้ ิจารณาสําหรั บการบรรจุ กลับเข้ารั บราชการในตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับเชียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ หรื อตําแหน่งประเภททัว ไป ระดับทักษะพิเศษ
ส่ วนการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ หรื อ
ตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับปฏิ บตั ิงาน ส่ วนราชการนั;นจะต้องไม่มีบญั ชี ผูส้ อบแข่งขันได้ตามมาตรา ๕๓
หรื อบัญชี ผไู ้ ด้รับการคัดเลื อก ตามมาตรา ๕๕ ในตําแหน่ งในสายงานทีจะบรรจุกลับรอการบรรจุอยู่ เว้นแต่
ผูท้ ีจะบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นผูท้ ีออกจากราชการเพือไปดํารงตําแหน่ งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู ญ หรื อ
ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง หรื อตําแหน่ งอื นที ก.พ. กําหนด หรื อเพือสมัครรับเลื อกตั;งเป็ นสมาชิ กรั ฐสภา
สมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิน หรื อลาออกจากราชการเพือติดตามคู่สมรสทีไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
หรื อไปปฏิ บตั ิ ง านในต่ างประเทศตามระเบี ยบว่าด้วยการลาของข้าราชการ หรื อเป็ นผูท้ ี ออกจากราชการไป
เนื องจากทางราชการเลิ กหรื อยุบหน่ วยงานหรื อตําแหน่ ง ในกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิ จ ารณาเห็ น ว่า มี เ หตุ ผ ลและความจําเป็ นเป็ นพิ เศษสมควรที จะบรรจุ ผูส้ มัครกลับเข้ารั บราชการในตําแหน่ ง
ที มี บ ัญชี ผู ้สอบแข่ งขันได้หรื อบัญชี ผู ้ได้รั บการคัดเลื อก ให้ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิ จารณาเป็ นราย ๆ ไป
๓.๒ การให้ ได้ รับเงินเดือน
ให้ผูไ้ ด้รับการบรรจุกลับได้รับเงิ นเดื อนไม่สูงกว่าทีได้รับอยู่เดิ มก่อนออกจากราชการ
แต่ท; งั นี; ตอ้ งไม่สูงกว่าเงิ นเดื อนขั;นสู งของตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับที บรรจุ กลับ หากในระหว่างที ผูน้ ; ัน
ออกจากราชการไป ถ้ามี การปรั บบัญชี เงิ นเดื อนขั;นตําขั;นสู ง และคณะรั ฐมนตรี ได้ก าํ หนดหลักเกณฑ์และวิธี การ
ในการปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรื อนสามัญทีได้รับอยูเ่ ดิมเข้าสู่ อตั ราในบัญชี ทีได้รับการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด
ก็ให้ปรับให้ผนู ้ ; นั ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวด้วย

๖
๔. กรณีอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ฉบับนี ให้เสนอ ก.พ. พิจารณา
เป็ นราย ๆ ไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั;งนี; ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิ การ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๗๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๖

๗
สิ งทีส่งมาด้วย ๑
แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณี ผถู ้ ูกสังให้ออกจากราชการเพือไปรับราชการทหาร
เขียนที..........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
เรื อง ขอกลับเข้ารับราชการ
เรี ยน .................................................
ข้าพเจ้า ......................................เลขประจําตัวประชาชน........................อยูบ่ า้ นเลขที...........
ถนน......................................ตําบล/แขวง....................................อํา เภอ/เขต...................................
จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์.....................e –mail …………...…..................
ขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยมีรายละเอียด ดังนี;
(๑) ข้ า พเจ้ า ได้ ไ ปรั บ ราชการทหารตาม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร
สังกัด......................................................................ตั;งแต่วนั ที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๒) ข้าพเจ้าได้พน้ จากราชการทหาร เมือวันที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๓) ก่ อนไปรั บ ราชการทหาร ข้า พเจ้า ดํา รงตํา แหน่ ง ...................................................
ตําแหน่งประเภท......................ระดับ ..................................ส่ วน/ศูนย์...........................................................
กอง/สํานัก................................................................................. กรม ..........................................................
จังหวัด...........................กระทรวง.................................................................ได้รับเงินเดือน...................บาท
(๔) ข้าพเจ้าขอกลับเข้ารับราชการ ตั;งแต่วนั ที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๕) ข้าพเจ้ามี คุ ณสมบัติ ท ัวไปและไม่ มี ล ักษณะต้องห้ าม ตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ยืนหนังสื อรับรองประวัติในการรับราชการทหารของข้าพเจ้า
มาด้วยแล้ว
ขอเเสดงความนับถือ
.....................................
(...................................)
หมายเหตุ

๑. ผูข้ อกลับเข้ารับราชการกรณี น; ี จะต้องขอกลับภายในกําหนดเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน
นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
๒. กรณี มีเอกสารหลักฐานในเรื องใด ให้ส่งประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการเปลียนชือ หลักฐานการเปลียนนามสกุล เป็ นต้น
๓. การพิจารณาบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด

๘
แบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
เขียนที.............................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
๑

ข้าพเจ้า .......................................................ตําแหน่ง .....................................................
สังกัด..............................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................ขอรับรองว่า
ในระหว่างที .............................................................รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั;น
ผูน้ ; ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี;
๒

........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลงชือ) ..........................................
(........................................)

หมายเหตุ

๑. ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่งตั;งแต่ผบู ้ งั คับกองพันขึ;นไป
๒. การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทําผิดวินยั ทหาร
อย่างไรหรื อไม่ และได้พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหาร อันเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั
อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ งโดยละเอียดทุกครั;งด้วย

สิ งทีส่งมาด้วย ๒

๙

แบบขอกลับเข้ารับราชการกรณี ผไู ้ ด้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ
เขียนที.........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
เรื อง ขอกลับเข้ารับราชการ
เรี ยน .................................................
๑

ข้าพเจ้า ....................................เลขประจําตัวประชาชน......................... อยูบ่ า้ นเลขที ........
ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณี ย.์ ............. โทรศัพท์..................... e-mail...........................................ขอกลับเข้ารับราชการ
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี;
(๑) ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ อนุ ม ั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ให้ อ อกจากราชการเพื อ ไปปฏิ บ ั ติ ง าน
๒

...........................................ณ.....................................เป็ นเวลา.......ปี .........เดื อ น และได้ อ อกจากราชการ
ตามคําสังที ............... เมือวันที ..... เดือน ................พ.ศ. ....
(๒) ก่ อนไปปฏิ บ ัติง านตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข้า พเจ้า ดํา รงตํา แหน่ ง ...........................
ตําแหน่งประเภท...................ระดับ ...................... ส่ วน/ศูนย์.........................................................................
กอง/สํานัก................................................................. กรม ...........................................................................
จังหวัด..............................กระทรวง....................................................... ได้รับเงินเดือน...............บาท
๓

(๓) ข้าพเจ้าขอกลับเข้ารับราชการ ตั;งแต่ ...........................................................................
(๔) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ยืนหนังสื อรับรองประวัติในการทํางาน โดยมีหัวหน้างาน
ที ไ ปปฏิ บ ตั ิ ง านตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เป็ นผูร้ ั บ รองว่า ในขณะที ป ฏิ บ ัติง านตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดัง กล่ า ว
ข้าพเจ้าไม่เคยมีความเสี ยหายใดๆ มาด้วยแล้ว
ขอเเสดงความนับถือ
.....................................
(...................................)
หมายเหตุ ๑. ภูมิลาํ เนาทีติดต่อได้ในประเทศไทย
๒. ให้อา้ งมติคณะรัฐมนตรี ดว้ ย
๓. การขอกลับเข้ารับราชการกรณี น; ี จะต้องยืน คําขอล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
ก่อนวันสิ; นสุ ดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานใดๆ และขอกลับ
ไม่หลังจากวันถัดจากวันสิ; นสุ ดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว
๔. กรณี มีเอกสารหลักฐานในเรื องใด ให้ส่งประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการเปลียนชือ หลักฐานการเปลียนนามสกุล เป็ นต้น
๕. การพิจารณาบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด

๑๐
แบบหนังสื อรับรองประวัติการทํางาน
เขียนที.........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
ข้าพเจ้า ..................................................ตํา แหน่ ง.......................................................
สังกัด.....................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .................................................ซึ งได้มา
ปฏิ บตั ิ งานตั;งแต่ .................................ถึ ง.............................เป็ นระยะเวลา......................ขอรั บรองว่า
ในระหว่างที ........................................ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี; มีประวัติการทํางาน ดังนี;
๑. ผลการปฏิบตั ิงาน (ตั;งแต่ ............................ถึง..........................)..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๒. ความประพฤติ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

(ลงชือ) .........................................
(........................................)

หมายเหตุ ๑. ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีตาํ แหน่งประเภทอํานวยการหรื อตําแหน่ง
ทีผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนดให้บงั คับบัญชา
ข้าราชการพลเรื อนในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานตามทีกาํ หนดไว้ใน
หนังสื อสํานักงานก.พ. ที นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ แล้วแต่กรณี
๒. การรับรองประวัติในการทํางาน ให้มีรายละเอียดว่ามีผลการปฏิบตั ิงานทีสาํ เร็ จ
ในเรื องใดบ้าง และได้พน้ จากการปฏิบตั ิงานโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่าง
การปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง หรื อ
เป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ งโดยละเอียดด้วย

๑๑

สิ งทีส่งมาด้วย ๓

แบบขอกลับเข้ารับราชการ
กรณี ผทู ้ ีออกจากราชการไปทีมิใช่เป็ นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
เขียนที..........................................
วันที .... เดือน........................พ.ศ. ....
เรื อง ขอกลับเข้ารับราชการ
เรี ยน .................................................
ข้าพเจ้า ...................................เลขประจําตัวประชาชน...................... วุฒิ................................
อายุ..........ปี สัญชาติ...........ศาสนา..........อยูบ่ า้ นเลขที .........ถนน......................ตําบล/แขวง.........................
อํา เภอ/เขต.........................จัง หวัด .........................รหัส ไปรษณี ย ์. .............. โทรศัพ ท์. ...............
e-mail …………….……ขอกลับ เข้า รั บ ราชการตามมาตรา ๖๓ วรรคสี แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตําแหน่ ง..........................................กรม..........................................
กระทรวง................................................ โดยมีรายละเอียดดังนี;
(๑) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทวั ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ข้า พเจ้า เริ ม เข้า รั บ ราชการเมื อ วัน ที . ...........เดื อ น...............พ.ศ. ....ในประเภท
ข้าราชการ.....................ตําแหน่ง..................................ระดับ...................กอง/สํานัก.....................................
กรม..................................... กระทรวง......................................ก่ อนออกจากราชการดํารงตํา แหน่ ง
..............................ตําแหน่ งประเภท...............ระดับ....................กอง/สํานัก.............................................
กรม........................................จังหวัด.................. กระทรวง..................................ได้รับเงินเดือน........... บาท
๑

ออกจากราชการเพราะ.........................................................................ตั;งแต่วนั ที........เดือน.............พ.ศ. ....
(๓) ข้าพเจ้าได้ยนื เอกสารเพือประกอบการพิจารณา คือ
๓.๑ ประวัติการรับราชการทีได้เคยทํามาก่อนแล้วทุกแห่ง โดยมีหนังสื อรับรองของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเดิ ม ซึ งดํารงตําแหน่ งประเภทอํานวยการหรื อตําแหน่ งที ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมี อาํ นาจสังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ กําหนดให้บงั คับบัญชาข้าราชการพลเรื อนในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานตามทีกาํ หนดไว้ใน
หนั งสื อสํ านั กงานก.พ. ที นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ แล้ วแต่ กรณี ว่ ามี ความประพฤติ
๒

อย่างไร และออกจากราชการนั;นไปเพราะเหตุใด
๓.๒ ประวัติก ารทํา งานระหว่า งอยู่น อกราชการจนถึ ง วัน ยื น ใบสมัค รกลับ เข้า
รั บ ราชการทุ ก แห่ ง โดยมี ห นัง สื อ รั บ รองของผู ้บ ัง คับ บัญ ชาว่ า มี ค วามประพฤติ อ ย่ า งไร ผลของงาน
ในหน้าทีเป็ นอย่างไร และออกจากงานนั;นไปเพราะเหตุใด
ขอเเสดงความนับถือ
.....................................
(..................................)

๑๒
หมายเหตุ ๑. ถ้าเคยรับราชการมาแล้วหลายแห่งให้แจ้งทุกแห่ง
๒. ถ้าผูอ้ อกจากราชการไปแล้วสมัครกลับเข้ารับราชการในส่ วนราชการเดิมไม่ตอ้ งมี
หนังสื อรับรองของส่ วนราชการเดิมนั;น
๓. กรณี มีเอกสารหลักฐานในเรื องใด ให้ส่งประกอบการพิจารณาด้วย เช่น
หลักฐานการเปลียนชือ หลักฐานการเปลียนนามสกุล เป็ นต้น
๔. การพิจารณาบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด

