
 

 

ตารางเปรียบเทียบ 

พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  

กบั พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

    

                 



 ๒

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 บนัทกึหลักการและเหตุผล 

ประกอบ พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   

 

หลกัการ 

 

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 

เหตุผล 

 

 เนื่ องจากพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

บญัญัติให้ดาํเนนิการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เพื่อกาํหนด

ภารกจิของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือนให้เหมาะสม ประกอบกบัพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้

ใช้บังคับมานาน บทบญัญัติบางประการไม่สอดคล้องกบัพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่

เปลี่ ยนไป  ดังนั้น เพื่อกาํหนดภารกจิของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสาํนกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม และเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐสอดคล้องกบัทศิทางการบริหารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยปรับ

บทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่ เป็นทั้งผู้จดัการงานบุคคลของฝ่าย

บริหาร ผู้พิทกัษ์ระบบคุณธรรม และผู้จดัโครงสร้างส่วนราชการ ให้เป็นเพียงผู้จัดการงาน



 ๓ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บุคคลของฝ่ายบริหาร โดยมใิห้ซํา้ซ้อนกบับทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ส่วนบทบาทในการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 

ปรับบทบาทของสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจากเดิมที่ เป็นเจ้าหน้าที่ เกี่ ยวกบั

การดาํเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นเจ้าหน้าที่ เกี่ ยวกบัการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 

และมใิห้ซํา้ซ้อนกบับทบาทของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงระบบ

ตาํแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามญัให้จาํแนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจาย

อาํนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจ้าสงักัดดาํเนินการมากขึ้น  จึง

จาํเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี้  



 ๔ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พระราชบญัญตัิ 

ระเบยีบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๓๓๕ 

------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที่  ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช  มพีระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาํแนะนาํและ

ยินยอมของสภานิติบญัญัติแห่งชาติทาํหน้าที่ รัฐสภา  ดังต่อไปนี้  

 

พระราชบญัญัติ 

ระเบยีบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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.................................... 

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

 

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

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

 

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือน 

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

 พระราชบญัญตัินี้มีบทบญัญตัิบางประการเกี่ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑  มาตรา ๓๓  มาตรา ๔๓ และมาตรา 

๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตาม

บทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 

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



 ๕

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

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

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

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  พลเรือน  พ.ศ. 

๒๕๓๕” 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ....” 

 

มาตรา ๒    พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

 (๑)  พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 (๒)  ประกาศของคณะปฏวิัติ  ฉบับที่  ๑๙   ลงวันที่   ๘  พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๒๐ 

 (๓)  พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 (๔)  พระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน (ฉบบัที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 (๕) พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (๖) พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 (๗) พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบบัที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 (๘) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่  ๓๕   ลงวันที่   ๒๘  

กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๓  ใหย้กเลิก 

 (๑) พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (๒) พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 (๓) พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 (๔) พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 มใิห้นําคาํสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที ่๓๘/๒๕๑๙ ลงวนัที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใช้บังคบัแก่ข้าราชการพลเรือน 



 ๖

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 บรรดากฎหมาย  กฎ ข้อบังคับอื่ นในส่วนที่ มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ แทน  และมิให้นํา

คําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ที่  ๓๘/๒๕๑๙   ลงวันที่   ๒๑  ตุลาคม  

๒๕๑๙  มาใช้บงัคับแก่ข้าราชการพลเรือน 

มาตรา ๔   ให้พระราชบัญญัตินี้  

 “ข้าราชการพลเรือน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน

กระทรวง  ทบวง  กรมฝ่ายพลเรือน 

 “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม

กฎหมายให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง  

ทบวง  กรมฝ่ายพลเรือน 

 “กระทรวง”  หมายความรวมถึงส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกระทรวง หรือมีฐานะ

เทยีบเท่ากระทรวงด้วย 

 “รัฐมนตรีเจ้าสงักดั”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการทบวง

และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี  

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บงัคับบัญชาส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่

สงักดักระทรวงหรือทบวงด้วย 

 “ปลดักระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย 

 “รองปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงรองปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีและรองปลัด

ทบวงด้วย 

 “กรม”  หมายความรวมถึงส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมด้วย 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัินี้ 

 “ขา้ราชการพลเรือน” หมายความวา่  บุคคลซึ่งไดร้ับบรรจุและแต่งตั้งตาม

พระราชบญัญตัินี้ใหร้ับราชการโดยได้รับเงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพล

เรือน 

 “ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า  ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการอื่นใน

กระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนั้น 

 “กระทรวง” หมายความรวมถึงสาํนกันายกรัฐมนตรีและทบวง 

 “รัฐมนตรีเจา้สังกดั” หมายความวา่  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง 

และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสาํนกันายกรัฐมนตรีและ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่

สงักดักระทรวง 

 “ปลดักระทรวง” หมายความรวมถึงปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวง 

 “กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 

 “อธิบดี” หมายความวา่  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเท่ากรม 

 “ส่วนราชการ” หมายความวา่  ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ



 ๗

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 “อธบิดี”  หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมด้วย 

 “รองอธบิดี”  หมายความรวมถึงรองหัวหน้าส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมด้วย 

 “ผู้ช่วยอธบิดี”  หมายความรวมถึงผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมด้วย 

 “ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี”  หมายความว่า ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรม ซึ่งกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นรับผิดชอบในการ

ปฏบิตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 

แผน่ดินและมีฐานะไม่ตํ่ากวา่กรม 

มาตรา ๕   ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้  

 
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้  

 



 ๘

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ลักษณะ  ๑ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

-------------- 

 

มาตรา ๖   ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ ง   เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”   

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน   ปลัดกระทรวงการคลัง   ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและเลขาธกิาร ก.พ. เป็นกรรมการ

โดยตาํแหน่ง  และกรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจาก 

 

 (๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการและการจัดส่วน

ราชการ  ด้านการพัฒนาองค์การ   ด้านการบริหารและการจัดการ  และด้านกฎหมาย  ซึ่ง

มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับการสรรหาตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. จาํนวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเจด็คน  

ทั้งนี้   ต้องเป็นผู้ที่ ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีหรือตําแหน่งที่ เทียบเท่า  

แต่ถ้าจะแต่งตั้งผู้ที่ ไม่เคยเป็นข้าราชการหรือเคยเป็นข้าราชการแต่ดาํรงตาํแหน่งตํ่ากว่า

อธบิดีหรือตาํแหน่งที่ เทยีบเท่าจะดาํเนินการเพื่อแต่งตั้งได้ไม่เกนิสามคน 

 

 (๒)  ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง  รองปลัดกระทรวง  

หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง  

หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ

ลักษณะ ๑ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

   

 

มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.” 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณ และเลขาธกิาร

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง และ

กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล ด้านการบริหารและการจดัการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ ประจกัษ์ใน

ความสามารถมาแล้ว และเป็นผู้ที่ ได้รับการสรรหาตามหลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่ อนไขที่

กาํหนดในกฎ ก.พ. จาํนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกนิเจด็คน และให้เลขาธกิาร ก.พ. 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการซึ่ งทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งทาง

การเมอืง กรรมการหรือผู้ดาํรงตาํแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมอืง และมไิด้เป็นกรรมการโดยตาํแหน่งอยู่แล้ว 

 



 ๙

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในการปฏบิัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  อธบิดี  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่ งได้รับ

เลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวในกระทรวง  ทบวง  กรมฝ่ายพล

เรือน  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. จาํนวนห้าคน  ซึ่งแต่ละคนสังกัด

อยู่ต่างกระทรวง  ทบวง  หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือ

ทบวง 

 

 กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง  

และมไิด้เป็นกรรมการโดยตาํแหน่งอยู่แล้ว 

 

 กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรง

ตาํแหน่งตาม (๒)  ผู้ใดออกจากราชการพลเรือน ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่

ตาํแหน่งตาม   (๒)   หรือโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็น

กรม  และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงอื่ นที่ มีกรรมการตาม (๒) สังกัดอยู่แล้ว  ให้ผู้นั้น

พ้นจากตาํแหน่งกรรมการ 

 

มาตรา ๗  กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้อยู่ในตาํแหน่งได้คราวละ

สองปี  ถ้าตาํแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาํหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่

น้อยกว่าห้าคน  ให้กรรมการที่ เหลือปฏบิตัิหน้าที่ ต่อไปได้ 

 

 เมื่ อตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาํหนดให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน

ภายในกาํหนดสามสบิวัน  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสบิวันจะไม่

มาตรา ๗  กรรมการซึ่ งทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้อยู่ในตาํแหน่งได้คราวละ

สามปี ถ้าตาํแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาํหนดและยงัมกีรรมการดังกล่าวเหลอือยู่อกีไม่

น้อยกว่าสามคน ให้กรรมการที่ เหลือปฏบิตัิหน้าที่ ต่อไปได้ 

 เมื่อตาํแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาํหนดให้ดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน

ภายในกาํหนดสามสบิวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถงึหนึ่ งร้อยแปดสบิวันจะไม่

แต่งตั้งกรรมการแทนกไ็ด้ ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตาํแหน่งได้เพียง



 ๑๐
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แต่งตั้งกรรมการแทนกไ็ด้   ผู้ซึ่ งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น  ให้อยู่ในตาํแหน่งได้

เพียงเท่ากาํหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

 

 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้เป็น

กรรมการอกีกไ็ด้ 

 

 ในกรณีที่ กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการใหม่  ให้กรรมการนั้นปฏบิัติหน้าที่ ไปก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 

เท่ากาํหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน  

 กรรมการซึ่ งพ้นจากตาํแหน่ง จะทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็น

กรรมการอกีกไ็ด้ 

 ในกรณทีี่ กรรมการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยังมไิด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ 

แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏบิตัิหน้าที่ ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 

มาตรา ๘   ก.พ.มอีาํนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับนโยบายการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  และการจดัระบบราชการพลเรือน 

 (๒) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

 (๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับการปรับปรุง  

กระทรวง  ทบวง  กรมฝ่ายพลเรือน  การจัดและการพัฒนาส่วนราชการและวิธีปฏิบัติ  

ราชการของข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

 (๔) พิจารณากาํหนดนโยบายเกี่ ยวกบัการวางแผนกาํลังคนในราชการพลเรือน 

 (๕) ออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบเพื่อปฏบิัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

กฎ ก.พ.เมื่ อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บงัคับได้ 

มาตรา ๘  ก.พ. มีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 

  (๑) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกบันโยบายและ

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะในด้านมาตรฐาน

ค่าตอบแทน การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกาํลงัคน

และดา้นอื่น ๆ เพื่อใหส้่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการ 

  (๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจาํ

ตาํแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวสัดิการ หรือประโยชนเ์กื้อกลูอื่นสาํหรับขา้ราชการฝ่ายพล

เรือนใหเ้หมาะสม 

  (๓) กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการ 

  (๔) ใหค้วามเห็นชอบกรอบอตัรากาํลงัของส่วนราชการ 



 ๑๑
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 (๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้   

มติของ ก.พ.ตามข้อนี้ เมื่ อได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ตาม

กฎหมาย 

 (๗) กํากับ  ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อให้กระทรวง ทบวง กรม 

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้  ให้มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ ยวข้องจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่ นของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือ

บุคคลใดๆ หรือให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่ นของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน

บริษัท  ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคาํหรือชี้แจงข้อเทจ็จริง  และให้มีอาํนาจ

ออกระเบียบให้กระทรวง  ทบวง  กรมรายงานเกี่ ยวกับการสอบ  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน   การดําเนินการทางวินัย    การออกจากราชการ  ตลอดจนการ

รายงานเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของตาํแหน่งและ

ของส่วนราชการ  การเปลี่ยนแปลงการใช้ตําแหน่ง  ทะเบียนประวัติของข้าราชการพล

เรือน  และการปฏบิตัิการอื่ นตามพระราชบญัญัตินี้ ไปยัง  ก.พ. 

 (๘) รายงานนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ ปรากฏว่ากระทรวง  ทบวง  กรมไม่

ปฏบิตัิการตามพระราชบญัญัตินี้  หรือปฏบิตัิการโดยไม่เหมาะสม เพื่อนายกรัฐมนตรีจะได้

พิจารณาและสัง่การต่อไป 

 (๙) รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ ค่าครองชีพเปลี่ ยนแปลงไปมาก  หรือการ

จัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้ อกูลสาํหรับข้าราชการยังไม่เหมาะสม  เพื่อคณะรัฐมนตรี

พิจารณาในอันที่ จะปรับปรุงเงินเดือน   เงินประจําตําแหน่ง   เงินเพิ่มค่าครองชีพ  

สวัสดิการ  หรือประโยชน์เกื้อกูล  สาํหรับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม  

 (๑๐) กาํหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความ

ต้องการกําลังคนของกระทรวง  ทบวง  กรมฝ่ายพลเรือน  และทุนเล่าเรียนหลวง  

  (๕) วางมาตรฐาน ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี้ รวมตลอดทั้งการให้คาํแนะนาํหรือ

วางแนวทางในการปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี้  กฎ ก.พ. และระเบียบ เมื่อไดร้ับอนุมตัิ

จากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้  

  (๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับ

พระราชบญัญตัินี้ รวมตลอดทั้งกาํหนดแนวทางปฏิบตัิในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ 

ก.พ. ตามขอ้นี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

  (๗) กาํกบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากร

บุคคลของขา้ราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐาน

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตัินี้  ในการนี้ใหม้ีอาํนาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจากส่วนราชการ หรือให้

ผูแ้ทนส่วนราชการ ขา้ราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอ้เท็จจริง และให้มีอาํนาจออก

ระเบียบใหก้ระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพล

เรือนที่อยูใ่นอาํนาจหนา้ที่ไปยงั ก.พ. 

  (๘) กาํหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุน

ของรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขา้ราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจดัสรรผูร้ับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลว้เขา้รับราชการใน

กระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ 

  (๙) ออกขอ้บงัคบัหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและ

ควบคุมดูแล และการใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง  นกัเรียน



 ๑๒ 
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ตลอดจนการจัดสรรผู้รับทุนของรัฐบาลที่ สาํเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในส่วน

ราชการต่าง  ๆ 

 (๑๑) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อควบคุมดูแลข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่

ศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศ  และเพื่อดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพล

เรือนในต่างประเทศรวมทั้งเพื่อควบคุมการศึกษา  ความประพฤติ และการใช้จ่าย  

ตลอดจนการเกบ็เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา  การกาํหนดวินัย  และ

การลงโทษสาํหรับนักเรียนดังกล่าว   ทั้งนี้   ให้ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการ

การศึกษา เ ป็น เ งินราย รับของส่วนราชการที่ เ ป็นสถานอํานวยบริการอัน เ ป็น

สาธารณประโยชน์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

 (๑๒) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

คุณวุฒิอย่างอื่ นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน   และ

กาํหนดเงนิเดือนที่ ควรได้รับและระดับตาํแหน่งที่ ควรแต่งตั้ง 

 (๑๓)  กาํหนดอตัราค่าธรรมเนยีมในการปฏบิตัิตามพระราชบญัญัตินี้  

 (๑๔) พิจารณาการแก้ไขทะเบยีนประวัติเกี่ ยวกบัวันเดือนปีเกิด และการควบคุม

เกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน 

 (๑๕) ปฏบิัติการตามอาํนาจหน้าที่ ที่ บัญญัติไว้ในมาตราอื่ นแห่งพระราชบัญญัติ

นี้และกฎหมายอื่ น 

 

ทุนของรัฐบาล นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง  และนกัเรียนทุนส่วนตวัที่อยู่ในความดูแลของ 

ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา  ทั้งนี ้ ให้ถือว่าเงิน

ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถาน

อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ 

  (๑๐) กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไ้ด้รับ

ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยา่งอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

เป็นขา้ราชการพลเรือน และการกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้ งระดับ

ตาํแหน่งและประเภทตาํแหน่งสาํหรับคุณวฒุิดงักล่าว 

  (๑๑) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตัิการเกี่ยวกบัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามพระราชบญัญตัินี้ 

  (๑๒) พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวตัิและแกไ้ขทะเบียนประวตัิ

เกี่ยวกบัวนั เดือน ปีเกิด และการควบคุมเกษียณอายขุองขา้ราชการพลเรือน 

  (๑๓) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินี้และกฎหมาย

อื่น 

  การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณทีี่เห็นสมควร ให้สํานักงาน ก.พ. 

หารือกระทรวงทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประกอบการพจิารณาของ ก.พ. ด้วย 

 มาตรา ๙  ในกรณีที่ ก.พ. มีมติวา่กระทรวง กรม หรือผูม้ีหนา้ที่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินี้

ไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินี้ หรือปฏิบตัิการโดยขดัหรือแยง้กบัแนวทางตามที่กาํหนดใน

พระราชบญัญตัินี้ ให ้ก.พ. แจง้ใหก้ระทรวง กรม หรือผูม้ีหนา้ที่ปฏิบตัิดงักล่าวดาํเนินการ
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แกไ้ข ยกเลิก หรือยตุิการดาํเนินการดงักล่าวภายในเวลาที่กาํหนด  ในกรณีที่กระทรวง กรม 

หรือผูม้ีหนา้ที่ปฏิบตัิดงักล่าวไม่ดาํเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กาํหนดโดยไม่มีเหตุ

อนัสมควร ใหถ้ือวา่ปลดักระทรวง อธิบดี หรือผูม้ีหนา้ที่ปฏิบตัิดงักล่าว แลว้แต่กรณี กระทาํ

ผดิวินยัอยา่งร้ายแรง และเป็นกรณีความผดิที่ปรากฏชดัแจง้  

   การดาํเนินการทางวินยัตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษใหเ้ป็นอํานาจ

หนา้ที่ของ ก.พ.ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาํหนดในกฎ ก.พ. โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  ในกรณทีีผู่้ไม่ปฏบิัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้า

สังกดั  กใ็ห้รายงานนายกรัฐมนตรีเพือ่พจิารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 มาตรา ๑๐  ในกรณทีี่  ก.พ. เหน็ว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ ข้าราชการฝ่าย

พลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมมีาตรฐานหรือหลักเกณฑเ์ดียวกนั ให้ ก.พ. จดั

ให้มกีารประชุมเพื่อหารือร่วมกนัระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กร

กลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อกาํหนด

มาตรฐานหรือหลักเกณฑก์ลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี และเมื่ อคณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบแล้วให้ใช้บังคับมาตรฐานหรือ

หลักเกณฑก์ลางดังกล่าวกบัข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แล้วแต่

กรณ ี

 ความในวรรคหนึ่ งให้ใช้บังคับกบักรณทีี่ มปีัญหาเกี่ ยวกบัวิธกีารบริหารทรัพยากร

บุคคลของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๙   เมื่ อนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานของ ก .พ .ตามมาตรา ๘  (๘)ให้

นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งให้กระทรวง  ทบวง  กรม ปฏบิัติการให้ถูกต้องหรือเหมาะสม
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ต่อไป  และให้กระทรวง  ทบวง  กรม  ปฏบิตัิให้เป็นไปตามคาํสัง่ของนายกรัฐมนตรี 

 ในกรณีที่ นายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. ที่ รายงานตาม มาตรา ๘ 

(๘) ให้ส่งความเห็นของนายกรัฐมนตรีให้ ก.พ.พิจารณาและถ้า ก.พ.พิจารณาแล้วยัง

ยืนยันตามมติเดิม  ให้ ก.พ.รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและเมื่ อ

คณะรัฐมนตรีมีมติประการใดให้  ก.พ.และกระทรวง  ทบวง  กรม  ปฏบิัติให้เป็นไปตาม

มติของคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๑๐  การประชุม ก.พ.ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จงึจะเป็นองค์ประชุม 

 ในการประชุม ก.พ.ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ ประชุม หรือไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ ได้  

ให้ที่ ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งทาํหน้าที่ เป็นประธาน 

 ในการประชุม ก.พ.ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะผู้

นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุมภายใต้บังคับมาตรา ๓๐   การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก  

ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั   ให้ประธานในที่ ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่ งเป็นเสยีงชี้

ขาด 

 

มาตรา ๑๑  ให้นาํบทบญัญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่ มอีาํนาจดาํเนินการพิจารณาทาง

ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธปีฏบิัติราชการทางปกครองมาใช้บงัคับแก่การประชุม 

ก.พ. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 

มาตรา ๑๑  ก.พ.มีอาํนาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า“อ.ก.พ.วิสามัญ”  

เพื่อทาํการใด ๆ แทนได้ 

 การตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญเพื่อทาํหน้าที่ พิจารณาเรื่องการดาํเนินการทางวินัย    การ

ออกจากราชการ   การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์   ให้ตั้งจากกรรมการซึ่งทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งอย่างน้อยสองคน  และข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกจากข้าราชการ

พลเรือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํหนดในกฎ  ก.พ.จาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม

มาตรา ๑๒  ก.พ. มอีาํนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามญั เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. 

วิสามญั” เพื่อทาํการใด ๆ แทนได้ 

 จาํนวน คุณสมบัติ หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้ง

วิธกีารได้มา วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่งให้เป็นไปตามที่ กาํหนดใน

กฎ ก.พ. 



 ๑๕ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ของจาํนวนอนุกรรมการทั้งหมด 

 อนุกรรมการซึ่ งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกจากข้าราชการ   พลเรือน  

ถ้าออกจากราชการพลเรือน  ให้พ้นจากตาํแหน่ง 

 ในกรณีที่ กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พ้นจากตาํแหน่งตาม

วาระให้  อ.ก.พ.วิสามัญที่ ได้รับแต่งตั้งจาก  ก.พ.คณะนั้นพ้นจากตําแหน่งไปด้วย  ใน

ระหว่างที่ ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้  อ.ก.พ.วิสามัญ

ปฏบิตัิหน้าที่ ไปก่อนจนกว่าจะได้มกีารแต่งตั้ง  อ.ก.พ.วิสามญัใหม่ 

 

มาตรา ๑๒  ให้มีสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเรียกโดยย่อว่า “สาํนักงาน 

ก.พ.”  โดยมีเลขาธิการ  ก.พ.เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของ

สาํนกังาน ก.พ.  ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 สาํนกังาน ก.พ. มหีน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) เป็นเจ้าหน้าที่ เกี่ ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ ของ ก.พ.และดําเนินการ

ตามที่  ก.พ.มอบหมาย 

 (๒) วิเคราะห์วิจัยเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบ ราชการพล

เรือน 

 (๓) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่าย

พลเรือน 

 (๔) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรมฝ่ายพลเรือน  

การจดัและการพัฒนาส่วนราชการ   และวิธปีฏบิตัิราชการของข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

 (๕) พัฒนาระบบข้อมูลและจดัทาํแผนกาํลังคนในราชการพลเรือน 

 (๖) ส่งเสริม  ประสานงาน  เผยแพร่  ให้คําปรึกษาแนะนํา  และดําเนินการ

มาตรา ๑๓  ใหม้ีสาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เรียกโดยยอ่วา่ “สาํนกังาน 

ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและบริหารราชการของสาํนกังาน 

ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

  สาํนกังาน ก.พ. มีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นเจา้หนา้ที่เกี่ยวกบัการดาํเนินงานในหนา้ที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. 

และดาํเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 

  (๒) เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์

วิธีการและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

  (๓) พฒันา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจยัเกี่ยวกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ ระบบ 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการพลเรือน 

  (๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการ

พลเรือน 

  (๕) ดาํเนินการเกี่ยวกบัแผนกาํลงัคนของขา้ราชการพลเรือน 



 ๑๖

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เกี่ ยวกบัการจดัสวัสดิการสาํหรับข้าราชการพลเรือน 

 (๗) ประสานงานและดาํเนินการเกี่ ยวกบัการพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

 (๘) ดําเนินการเกี่ ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความต้องการกาํลังคนของ

กระทรวง ทบวง  กรมฝ่ายพลเรือน  และทุนเล่าเรียนหลวง  ตลอดจนการจัดสรร  ผู้รับทุน

ของรัฐบาลที่ สาํเรจ็การศึกษาแล้ว  เข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ตามนโยบายและ

ระเบยีบที่   ก.พ.กาํหนด 

 (๙) ดาํเนินการเกี่ ยวกบัการดูแลข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ ศึกษาหรือฝึกอบรมใน

ต่างประเทศ  และการดูแลจดัการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนใน  ต่างประเทศ 

 (๑๐ )  ดํ า เ นิ น ก าร เ กี่ ย วกั บก า ร รั บ รอ ง คุณวุ ฒิ ขอ ง ผู้ ไ ด้ รั บป ริญญา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอื่ น  เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือน  และการกาํหนดเงนิเดือนที่ ควรได้รับและระดับตาํแหน่งที่ ควรแต่งตั้ง 

 (๑๑) ดาํเนินการเกี่ ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ

ของข้าราชการพลเรือน 

 (๑๒) จัดทาํรายงานประจาํปีเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

เสนอต่อ ก.พ. 

 

  (๖) เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ 

  (๗) จดัทาํยทุธศาสตร์ ประสานและดาํเนินการเกี่ยวกบัการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลของขา้ราชการฝ่ายพลเรือน 

  (๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และดาํเนินการ

เกี่ยวกบัการจดัสวสัดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาํหรับบุคลากรทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ 

  (๙) ดาํเนินการเกี่ยวกบัทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลและทุนเล่า

เรียนหลวงตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)  

  (๑๐) ดาํเนินการเกี่ยวกบัการดูแลบุคลากรภาครัฐและนกัเรียนทุนตาม

ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙) 

  (๑๑) ดาํเนินการเกี่ยวกบัการรับรองคุณวุฒิของผูไ้ดร้ับปริญญา 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคุณวฒุิอยา่งอื่น เพื่อประโยชนใ์นการบรรจุและแต่งตั้งเป็น

ขา้ราชการพลเรือน และการกาํหนดอตัราเงินเดือนหรือคา่ตอบแทน รวมทั้งระดบัตาํแหน่ง

และประเภทตาํแหน่งสาํหรับคุณวฒุิดงักล่าว 

  (๑๒) ดาํเนินการเกี่ยวกบัการรักษาทะเบียนประวตัิและการควบคุม

เกษียณอายขุองขา้ราชการพลเรือน 

  (๑๓) จดัทาํรายงานประจาํปีเกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ

พลเรือนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 

  (๑๔) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินี้ กฎหมายอื่น 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย 



 ๑๗ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๓  ให้มคีณะอนุกรรมการสามญัเรียกโดยย่อว่า  อ.ก.พ.สามัญดังนี้  

 (๑)  คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง  ทบวง  หรือส่วนราชการที่ มี

ฐานะเป็นกระทรวง  เรียกโดยย่อว่า  อ.ก.พ.กระทรวง  ทบวง  หรือส่วน   ราชการที่ มี

ฐานะเป็นกระทรวงโดยออกนามกระทรวง  ทบวง  หรือส่วนราชการนั้น ๆ 

 (๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจาํกรม  หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรม

เรียกโดยย่อว่า  อ.ก.พ.กรม หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรม  โดยออกนามกรมหรือ

ส่วนราชการนั้น ๆ 

 (๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า อ.ก.พ.จังหวัด  

โดยออกนามจงัหวัดนั้น ๆ 

 

มาตรา ๑๔  ให้มคีณะอนุกรรมการสามญั เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามญั” เพื่อเป็น

องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่างๆ ดังนี้  

 (๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจาํกระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” 

โดยออกนามกระทรวง 

 (๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจาํกรม เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” โดย

ออกนามกรม 

 (๓) คณะอนุกรรมการสามญัประจาํจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จงัหวัด”

โดยออกนามจงัหวัด 

 (๔) คณะอนุกรรมการสามญัประจาํส่วนราชการอื่ นนอกจากส่วนราชการตาม 

(๑) (๒) และ (๓) 

 การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอาํนาจหน้าที่ ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ให้เป็นไป

ตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา  ๑๔  อ .ก .พ .กระทรวง  ประกอบด้วยรัฐมนตรีเ จ้าสังกัดเป็นประธาน  

ปลัดกระทรวงเป็นรองประธาน  และผู้แทน  ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนใน

สาํนักงาน ก.พ.หนึ่ งคน  เป็นอนุกรรมการโดยตาํแหน่ง  และอนุกรรมการซึ่ งประธาน  อ.

ก.พ.แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารและการจัดการ  และ

ด้านกฎหมาย  ซึ่งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับการ

สรรหาตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนสามคน  ทั้งนี้   จะต้องเป็น

หรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีหรือตําแหน่งที่

มาตรา ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสงักดั เป็นประธาน ปลัดกระทรวง 

เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสาํนักงาน ก.พ.  

หนึ่ งคน เป็นอนุกรรมการโดยตาํแหน่ง และอนุกรรมการซึ่ งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการ

จดัการ และด้านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมไิด้เป็น

ข้าราชการในกระทรวงนั้น จาํนวนไม่เกนิสามคน   

 (๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสงูในกระทรวงนั้น 

ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าว จาํนวนไม่เกนิห้าคน 



 ๑๘

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เทยีบเท่า 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งรองปลัดกระทรวง  อธิบดีหรือผู้ดาํรง

ตาํแหน่งระดับ ๑๐  ขึ้นไปในกระทรวงนั้น  ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรง

ตาํแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนห้าคน  ในกรณีที่

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทอื่ นบัญญัติให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนไปใช้บังคับแก่ข้าราชการประเภทใด  คาํว่า “ข้าราชการพลเรือน”  ให้

หมายถึงข้าราชการประเภทนั้น 

 ให้   อ.ก.พ.นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน 

 อนุกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งและได้รับเลือก

ตาม (๒) ถ้าออกจากราชการพลเรือน ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํแหน่ง

ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกกระทรวงเดิม  ให้พ้นจากตาํแหน่งอนุกรรมการ 

 ให้ อ.ก.พ. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน 

มาตรา ๑๕   อ.ก.พ.กระทรวง  มอีาํนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  พิจารณากาํหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ

วิธปีฏบิตัิราชการในกระทรวง 

 (๒)  พิจารณาการกาํหนดและการเกลี่ยอัตรากาํลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ  

ภายในกระทรวง 

 (๓)  พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  การจัดและการพัฒนาส่วน

ราชการในกระทรวง 

 (๔)  พิจารณากาํหนดนโยบาย  กํากับดูแล และส่งเสริมเกี่ ยวกับการพัฒนา

ข้าราชการภายในกระทรวงเพื่อเพิ่มพูนความรู้   ทักษะ  ทัศนคติที่ ดี  คุณธรรมและ

จริยธรรมอนัจะทาํให้ปฏบิตัิหน้าที่ ราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 (๕)  พิจารณาเกี่ ยวกบัเรื่องการดาํเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ   การ

มาตรา ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) พิจารณากาํหนดนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

ระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิราชการในกระทรวง ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กาํหนดตามมาตรา ๘ (๓) 

 (๒) พิจารณาการเกลี่ยอตัรากาํลงัระหวา่งส่วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง 

 (๓) พิจารณาเกี่ยวกบัการดาํเนินการทางวินยัและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่

บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัินี้  

 (๔) ปฏิบตัิการอื่นตามพระราชบญัญตัินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 



 ๑๙

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อทุธรณ ์  และการร้องทุกข ์   ตามที่ บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้  

 (๖)  พิจารณาให้ความเหน็แก่รัฐมนตรีเจ้าสงักดัตามที่ รัฐมนตรีเจ้าสงักดัปรึกษา 

 (๗)  ปฏิบัติการอื่ นตามพระราชบัญญัตินี้  และช่วย ก.พ.ปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญัตินี้ตามที่  ก.พ.มอบหมาย 

 (๘)  จัดทํารายงานประจําปีเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ .ก .พ .  

กระทรวงเสนอต่อ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๖   อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี  หรือรอง

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน  ปลัดสาํนกันายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน  และผู้แทน ก.พ.ซึ่งตั้งจากข้าราชการ

พลเรือนในสาํนักงาน ก.พ. หนึ่ งคน เป็นอนุกรรมการโดยตาํแหน่ง   และอนุกรรมการซึ่ง

ประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการ   จัดการ  

และด้านกฎหมาย   ซึ่งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับ

การสรรหาตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนสามคน   ทั้งนี้   จะต้อง

เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดาํรงหรือเคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํา่กว่าอธบิดีหรือตาํแหน่งที่

เทยีบเท่า 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งรองปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีอธบิดีหรือ

ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปในสาํนักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพล

เรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนห้าคน 

 ให้ อ.ก.พ.นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน  และให้ อ.ก.พ.นี้ทาํหน้าที่  อ.ก.พ.กระทรวง 

 อนุกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งและได้รับเลือก

 



 ๒๐

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตาม (๒)  ถ้าออกจากราชการพลเรือน  ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํแหน่ง

ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกสํานักนายกรัฐมนตรี  ให้พ้นจากตําแหน่ง

อนุกรรมการ 

 

มาตรา ๑๗  อ.ก.พ.ทบวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นประธาน  ปลัดทบวง

เป็นรองประธาน  และผู้แทน  ก.พ.ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสาํนักงาน ก.พ.หนึ่ งคน  

เป็นอนุกรรมการโดยตาํแหน่ง  และอนุกรรมการซึ่งประธาน  อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการ  จัดการ 

และด้านกฎหมาย  ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับ

การสรรหาตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนสามคน   ทั้งนี้   จะต้อง

เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดาํรงหรือเคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํา่กว่าอธบิดีหรือตาํแหน่งที่

เทยีบเท่า 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดทบวง  อธิบดี หรือผู้

ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปในทบวงนั้น  ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้

ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนห้าคน 

 ให้ อ.ก .พ.นี้ ตั้ งเลขานุการหนึ่ งคน  และให้  อ.ก.พ.นี้ ทําหน้าที่  อ.ก .พ .  

กระทรวง 

 อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการผู้ดาํรงตาํแหน่งและได้รับเลือก   ตาม (๒) 

ถ้าออกจากราชการ  ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํแหน่งตาม (๒)หรือโอนไป

รับราชการนอกทบวงเดิมให้พ้นจากตาํแหน่งอนุกรรมการ 

 

 

มาตรา ๑๘   ให้ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวงหรือทบวง  แต่อยู่ใน
 



 ๒๑ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วน

ราชการรับผดิชอบในการปฏบิัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  มี  อ.ก.พ.ทาํหน้าที่   อ.

ก.พ .กระทรวง  ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรอง

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน  หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นรองประธาน  และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการ

พลเรือนในสาํนักงาน ก.พ.หนึ่งคน  เป็นอนุกรรมการโดยตาํแหน่ง   และอนุกรรมการซึ่ง

ประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก 

 (๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  

และด้านกฎหมาย  ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับ

การสรรหาตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนสามคน   ทั้งนี้   จะต้อง

เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ  ๙  หรือ

ตาํแหน่งที่ เทยีบเท่า 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดํารง

ตาํแหน่งระดับ ๙  ขึ้นไปในส่วนราชการนั้น  ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรง

ตาํแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนห้าคน  ในกรณีที่

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทอื่ นบัญญัติให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนไปใช้บังคับแก่ข้าราชการประเภทใด  คาํว่า “ข้าราชการพลเรือน”  ให้

หมายถึงข้าราชการประเภทนั้น 

 ให้ อ.ก.พ.นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน 

 อนุกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งและได้รับเลือก

ตาม (๒) ถ้าออกจากราชการพลเรือน  ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํแหน่ง

ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกส่วนราชการเดิม  ให้พ้นจากตาํแหน่งอนุกรรมการ 



 ๒๒

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๑๙  ให้ราชบัณฑติยสถาน  มี อ.ก.พ.ทาํหน้าที่   อ.ก.พ.กระทรวง  ประกอบด้วย

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน นายกราชบัณฑิตยสถานเป็นรองประธานเลขาธิการ

ราชบัณฑติยสถาน  และผู้แทน ก.พ.ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสาํนักงาน ก.พ.หนึ่ ง

คน  เป็นอนุกรรมการโดยตาํแหน่ง  และอนุกรรมการซึ่งประธาน  อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการ จัดการ  

และด้านกฎหมาย  ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับ

การสรรหาตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนสามคน   ทั้งนี้   จะต้อง

เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๙  หรือ

ตาํแหน่งที่ เทยีบเท่า 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งไม่ตํา่กว่าระดับ ๙ ในราชบัณฑติยสถาน  

ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่

กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนห้าคน 

 ให้ อ.ก.พ.นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน 

 อนุกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งและได้รับเลือก

ตาม (๒) ถ้าออกจากราชการพลเรือน  ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํแหน่ง

ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกราชบณัฑติยสถาน  ให้พ้นจากตาํแหน่งอนุกรรมการ 

 

 

มาตรา ๒๐  ให้นาํความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่ อ.ก.พ.สาํนักนายกรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๑๖  อ.ก.พ.ทบวงตามมาตรา ๑๗  อ.ก.พ.ทาํหน้าที่   อ.ก.พ.กระทรวง  ตาม

มาตรา ๑๘  และมาตรา ๑๙  โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑  อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรม  ประกอบด้วยอธบิดี มาตรา ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธบิดี เป็นประธาน รองอธบิดีที่ อธบิดีมอบหมาย



 ๒๓ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นประธาน รองอธิบดีที่ อธิบดีมอบหมายหนึ่ งคนเป็นรองประธานและอนุกรรมการซึ่ง

ประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก 

 (๑)  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ 

และด้านกฎหมาย  ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับ

การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนสามคน  ทั้งนี้  จะต้อง

เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่ งดาํรงหรือเคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้อาํนวยการกองหรือ

ตาํแหน่งที่ เทยีบเท่า 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตาํแหน่งรองอธิบดีที่ มิได้รับมอบหมายให้เป็น

รองประธาน  ผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๙  ขึ้นไป  ผู้ช่วยอธิบดี  ผู้อาํนวยการกอง  หัวหน้า

ส่วนราชการที่ มีฐานะเทียบเท่ากอง  หรือเลขานุการกรมในกรมนั้น  ซึ่งได้รับเลือกจาก

ข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.

จํานวนหกคน ในกรณีที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทอื่ นบัญญัติให้นํา

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนไปใช้บังคับแก่   ข้าราชการประเภทใด  คาํว่า  

“ข้าราชการพลเรือน”  ให้หมายถงึข้าราชการประเภทนั้น 

 สาํหรับสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  และสาํนักงานเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการทบวง  ให้  อ.ก.พ.สาํนักงานปลัดกระทรวง  หรือ  อ.ก.พ.สาํนักงานปลัด

ทบวง  แล้วแต่กรณี  ทาํหน้าที่   อ.ก.พ.กรม 

 ส่วนราชบณัฑติยสถานให้  อ.ก.พ.ตามมาตรา ๑๙  ทาํหน้าที่   อ.ก.พ.กรม 

 ให้ อ.ก.พ.นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน 

 อนุกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งและได้รับเลือก

ตาม (๒) ถ้าออกจากราชการพลเรือน  ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํแหน่ง

ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกกรมเดิม  ให้พ้นจากตาํแหน่งอนุกรรมการ 

หนึ่ งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการ

จดัการ และด้านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมไิด้เป็น

ข้าราชการในกรมนั้น จาํนวนไม่เกนิสามคน 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอาํนวยการ

ในกรมนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าว จาํนวนไม่เกนิ

หกคน 

 ให้ อ.ก.พ. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน 



 ๒๔

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๒๒  อ.ก.พ.กรมและ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมมีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้  

 (๑) พิจารณากาํหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ

วิธกีารปฏบิตัิราชการในกรม 

 (๒) พิจารณาการกาํหนดและการเกลี่ยอัตรากาํลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ 

ภายในกรม 

 (๓) พิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง  การบริหารงาน  การจัดและการพัฒนา  ส่วน

ราชการในกรม 

 (๔) พิจารณากําหนดนโยบาย  กํากับดูแล  และส่งเสริมเกี่ ยวกับการพัฒนา

ข้าราชการภายในกรม  เพื่อเพิ่มพูนความรู้    ทักษะ  ทัศนคติที่ ดี  คุณธรรมและ  

จริยธรรม  อนัจะทาํให้ปฏบิตัิหน้าที่ ราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 (๕) พิจารณาเกี่ ยวกับเรื่องการดาํเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ   การ

อทุธรณ ์ และการร้องทุกข ์ ตามที่ บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้  

 (๖) พิจารณาให้ความเหน็แก่อธบิดีตามที่ อธบิดีปรึกษา 

 (๗) ปฏบิัติการตามที่   อ.ก.พ.กระทรวงมอบหมาย 

 (๘) ปฏิบัติการอื่ นตามพระราชบัญญัตินี้   และช่วย  ก.พ.ปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญัตินี้ตามที่   ก.พ.มอบหมาย 

 (๙) จัดทาํรายงานประจาํปีเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ.กรมเสนอ

ต่อกระทรวงเจ้าสงักดั และ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๘  อ.ก.พ. กรม มีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) พิจารณากาํหนดนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

ระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิราชการในกรม ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ.กาํหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกาํหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 

 (๒) พิจารณาการเกลี่ยอตัรากาํลงัระหวา่งส่วนราชการต่างๆ ภายในกรม 

 (๒/๑) พจิารณาเกีย่วกบัการดาํเนินการทางวนิัยและการสั่งให้ออกจากราชการ

ตามทีบ่ัญญตัิไว้ในพระราชบัญญตัินี ้

 (๓) ปฏิบตัิการอื่นตามพระราชบญัญตัินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

มาตรา ๒๓  อ.ก.พ.จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ ว่า มาตรา ๑๙  อ.ก.พ. จงัหวดั ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน รองผูว้่าราชการ



 ๒๕

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ราชการจงัหวัดที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่ งคนเป็นรองประธาน  และอนุกรรมการ

ซึ่งประธาน  อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการ   จัดการ 

และด้านกฎหมาย  ซึ่ งมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว  และเป็นผู้ที่ ได้รับ

การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนสามคน  ทั้งนี้  จะต้อง

เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการซึ่ งดาํรงหรือเคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํา่กว่าผู้อาํนวยการกองหรือ

ตาํแหน่งที่ เทยีบเท่า 

 (๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ มิได้รับ

มอบหมายให้เป็นรองประธาน  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วน

ราชการประจาํจังหวัดที่ กระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ  แต่งตั้งไปประจาํจังหวัดนั้น ซึ่ง

ได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กาํหนดในกฎ ก.พ.จาํนวนหกคน  ซึ่งแต่ละคนสังกัดอยู่ตามกระทรวง ทบวง หรือส่วน

ราชการที่ มฐีานะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวงหรือทบวง 

 ให้  อ.ก.พ.นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่ งคน 

 

 อนุกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งและได้รับเลือก

ตาม (๒)  ผู้ใดออกจากราชการพลเรือน  ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํแหน่ง

ตาม (๒) ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในจังหวัดอื่ น  หรือโอนไปสงักัดกระทรวง  ทบวง  

หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงอื่ นที่ มีอนุกรรมการ

ตาม (๒) สงักดัอยู่แล้ว  ให้ผู้นั้นพ้นจากตาํแหน่งอนุกรรมการ 

 

จงัหวดัที่ผูว้า่ราชการจงัหวดัมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน 

อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก 

 (๑) ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการบริหารและการจดัการ 

และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็น

ขา้ราชการพลเรือนในจงัหวดันั้น จาํนวนไม่เกินสามคน 

 (๒) ขา้ราชการพลเรือนซึ่งดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอาํนวยการซึ่ง

กระทรวงและหรือกรมแต่งตั้งไปประจาํจงัหวดันั้น และไดร้ับเลือกจากขา้ราชการพลเรือนผู ้

ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว จาํนวนไม่เกินหกคน ซึ่งแต่ละคนตอ้งไม่สงักดักระทรวงเดียวกนั  

 ให ้อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

มาตรา ๒๔  อ.ก.พ.จงัหวัด  มอีาํนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  มาตรา ๒๐  อ.ก.พ. จงัหวดั มีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 



 ๒๖ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๑) พิจารณากาํหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ

วิธปีฏบิตัิราชการในจงัหวัด 

 (๒) พิจารณากาํหนดนโยบาย และประสานการพัฒนาข้าราชการในจังหวัดให้

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  ทบวง  กรม  ตลอดจนกํากับดูแลและส่งเสริม

เกี่ ยวกับการพัฒนาข้าราชการในจังหวัด  เพื่อเพิ่มพูนความรู้   ทักษะ ทัศนคติ   ที่ ดี  

คุณธรรมและจริยธรรม  อนัจะทาํให้ปฏบิตัิหน้าที่ ราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 (๓) พิจารณาเกี่ ยวกับเรื่องการดาํเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ   การ

อทุธรณ ์ และการร้องทุกข ์ ตามที่ บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้  

 (๔) พิจารณาให้ความเห็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปรึกษา 

 (๕) ปฏิบัติการตามที่  อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.ทบวง  หรือ อ.ก.พ.กรม

มอบหมาย 

 (๖)  ปฏิบัติการอื่ นตามพระราชบัญญัตินี้  และช่วย ก.พ.ปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามพระราชบญัญัตินี้ตามที่  ก.พ.มอบหมาย 

 (๗)  จัดทาํรายงานประจาํปีเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ.จังหวัด

เสนอต่อกระทรวงที่ เกี่ ยวข้อง และ ก.พ. 

 

 (๑) พิจารณากาํหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระเบียบ

วิธีปฏิบตัิราชการในจงัหวดั ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ.

กาํหนดตามมาตรา ๘ (๓)  

 (๑/๑) พจิารณาเกีย่วกบัการดาํเนินการทางวนิัยและการสั่งให้ออกจากราชการ

ตามทีบ่ัญญตัิไว้ในพระราชบัญญตัินี ้

 (๒) ปฏิบตัิตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 

 (๓) ปฏิบตัิการอื่นตามพระราชบญัญตัินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบตัิการใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญตัินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

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 ๒๑ (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๓ (๑) และ (๒)  ให้อยู่ในตาํแหน่งได้คราวละ

สองปี  ถ้าตาํแหน่งอนุกรรมการว่างลงก่อนกาํหนดและยังมีอนุกรรมการเหลืออยู่อีกไม่

น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒)  มาตรา ๑๖ (๑) และ 

มาตรา ๒๑  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาหรือการเลอืกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) หรือการ

เลือกอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๑๙ (๒) วาระการดาํรง

ตําแหน่ง  และจาํนวนขั้นตํ่าของอนุกรรมการดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 



 ๒๗

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(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)  แล้วแต่กรณี  รวมกัน  ให้

อนุกรรมการที่ เหลือปฏบิตัิหน้าที่ ต่อไปได้ 

 เมื่ อตาํแหน่งอนุกรรมการว่างลงก่อนกาํหนดให้ดาํเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการ

แทนภายในกาํหนดสามสบิวัน  เว้นแต่วาระของอนุกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่ งร้อยแปดสบิ

วันจะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนกไ็ด้  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการแทนนั้นให้อยู่ใน

ตาํแหน่งได้เพียงเท่ากาํหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

 อนุกรรมการซึ่งพ้นจากตาํแหน่ง จะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการอกีกไ็ด้ 

 ในกรณีที่ อนุกรรมการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งอนุกรรมการ

ใหม่ ให้อนุกรรมการนั้นปฏบิตัิหน้าที่ ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการใหม่ 

มาตรา ๒๖  กระทรวงหรือทบวงใดมีเหตุพิเศษ  ก.พ.จะอนุมัติให้มีแต่อ.ก.พ.กระทรวง  

หรือ  อ.ก.พ.ทบวง  แล้วแต่กรณีกไ็ด้  ในกรณีเช่นว่านี้   ให้ อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ อ.

ก.พ.ทบวง  ทาํหน้าที่   อ.ก.พ.กรมด้วย 

 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพเิศษ ก.พ. จะอนุมตัิใหม้ีแต่ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อ

ทาํหนา้ที่ อ.ก.พ. กรม  กไ็ด ้

ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกดักระทรวง หรือทบวง แต่อยู่

ในบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมี

หัวหนา้ส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อ

รัฐมนตรี ให้บรรดาอาํนาจหนา้ที่ของ อ.ก.พ.กระทรวง เป็นอาํนาจหนา้ที่ของ อ.ก.พ. 

กรมดว้ย แต่ในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวใหม้ีรัฐมนตรีเจา้สังกดัเป็นประธาน และอธิบดี

เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เป็น

อนุกรรมการโดยตําแหน่ง 

 ในกรณีสาํนกังานรัฐมนตรี ให ้อ.ก.พ. กรม ของสาํนกังานปลดักระทรวงทาํ

หนา้ที่ อ.ก.พ. กรม ของสาํนกังานรัฐมนตรี 



 ๒๘

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๒๗  กระทรวง  ทบวง  กรมใดมีเหตุพิเศษ ก.พ.จะกาํหนดจาํนวนอนุกรรมการ

ตามมาตรา ๑๔ (๒)  มาตรา ๑๖ (๒)  มาตรา ๑๗ (๒)  มาตรา ๑๘ (๒)  มาตรา ๑๙ 

(๒)  มาตรา ๒๑ (๒)  หรือมาตรา ๒๓ (๒)  แล้วแต่กรณี  ให้น้อยกว่าจาํนวนที่ กาํหนด

ไว้ในมาตรานั้น ๆ กไ็ด้ 

 

 

มาตรา ๒๘  ให้นาํมาตรา ๑๐  มาใช้บังคับแก่การประชุมของ  อ.ก.พ.วิสามญั  และ อ.

ก.พ.สามัญ  โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๓  ให้นาํมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามญั และ อ.ก.พ. 

สามัญโดยอนุโลม 

 



 ๒๙

 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ลักษณะ ๒ 

คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม 

   

 

มาตรา ๒๔  ให้มคีณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” 

ประกอบด้วยกรรมการจาํนวนเจด็คนซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๒๖ 

 กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทาํงานเตม็เวลา 

 ให้เลขาธกิาร ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. 

 
มาตรา ๒๕  ผูจ้ะไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายไุม่ตํ่ากวา่สี่สิบหา้ปี 

 (๓) มีคุณสมบตัิอื่นอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒุิในคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

คณะกรรมการขา้ราชการครู คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบนัอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการขา้ราชการตาํรวจ 

 (ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา 

 (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ์หรือ

เทียบเท่า หรืออธิบดีศาลปกครองชั้นตน้ หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 



 ๓๐

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่อยัการพิเศษประจาํเขตหรือ 

เทียบเท่า 

 (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงหรือ

เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กาํหนด 

 (ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผูส้อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกบัการบริหารราชการแผน่ดินใน

สถาบนัอุดมศึกษา และดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย ์แต่ใน

กรณีที่ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยต์อ้งดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่หา้ปี 

 มาตรา ๒๖ ใหม้ีคณะกรรมการคดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดว้ยประธานศาลปกครอง

สูงสุดเป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน 

กรรมการ ก.พ. ผูท้รงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดร้ับเลือกโดย ก.พ. และใหเ้ลขาธิการ ก.พ. เป็น

กรรมการและเลขานุการ 

 ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกมีหนา้ที่ทาบทามและคดัเลือกบุคคลผูม้ีคุณสมบตัิตาม

มาตรา ๒๕ จาํนวนเจด็คน  

 ใหผู้ไ้ดร้ับคดัเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการ ก.พ.ค. แลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ 

ฯ แต่งตั้ง 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลอืกใหไ้ดม้าซึ่งรายชื่อบุคคลเพื่อการทาบทามและ

คดัเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการคดัเลือกกาํหนดเห็นสมควร 



 ๓๑

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
มาตรา ๒๗  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๘ กรรมการ ก.พ.ค. ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นขา้ราชการ 

 (๒) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

 (๓) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งที่รับผดิชอบใน

การบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 

 (๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

 (๕) เป็นกรรมการในองคก์รกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 

 (๖) ประกอบอาชีพหรือวชิาชีพอย่างอืน่หรือดํารงตําแหน่งหรือประกอบการใดๆ 

หรือเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อนัขดัต่อการปฏิบัติหน้าทีต่ามทีก่าํหนด

ในพระราชกฤษฎกีา 

 

 มาตรา ๒๘ ผู้ได้รับคดัเลอืกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดมลีกัษณะต้องห้ามตาม

มาตรา ๒๗ ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมลีกัษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้

เป็นทีเ่ชื่อได้ว่าตนได้เลกิการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอนัมีลกัษณะ

ต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับคดัเลอืก  

   ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มิไดล้าออกหรือเลิกการ

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดงักล่าวภายในเวลาที่กาํหนดตามวรรคหนึ่ง 

ใหถ้ือว่าผูน้ั้นมิเคยไดร้ับคดัเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. และใหด้าํเนินการคดัเลือกกรรมการ 

ก.พ.ค. ขึ้นใหม่ 

 



 ๓๒ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 มาตรา ๒๙  กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดาํรงตาํแหน่งหกปีนบัแต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ ฯ แต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พยีงวาระเดียว 

 ใหก้รรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อยูใ่นตาํแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่

ต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งไดร้ับจะได้ทรงพระกรุณาพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ 

ฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่จะเขา้รับหนา้ที่ 

 มาตรา ๓๐  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) มีอายคุรบเจ็ดสิบปีบริบรูณ์ 

 (๔) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗ 

 (๕) ไดร้ับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจ้าํคุก ต้องคาํพพิากษาถึงทีสุ่ดให้

จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผดิอนัได้กระทาํโดย

ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผดิฐานหมิ่นประมาท  

 (๖) ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดเ้ตม็เวลาอยา่งสมํ่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหก้รรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยูป่ฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปได ้

และใหถ้ือวา่ ก.พ.ค. ประกอบดว้ยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยู ่เวน้แต่มีกรรมการ ก.พ.ค. 

เหลืออยูไ่ม่ถึงหา้คน 

 เมื่อมีกรณตีามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  

ให้คณะกรรมการคดัเลอืกดําเนินการคดัเลอืกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้น

จากตําแหน่งโดยเร็ว 



 ๓๓ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
มาตรา ๓๑  ก.พ.ค. มีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอแนะต่อ ก.พ.หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอืน่ เพื่อให ้ก.พ. หรือ

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอืน่ ดาํเนินการจดัใหม้ีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกบัการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

 (๒) พิจารณาสัง่การให ้ก.พ. หรือหน่วยงานที่ออกกฎ ระเบียบ หรือคาํสัง่ตาม

พระราชบญัญตัินี้ แกไ้ขกฎ ระเบียบ หรือคาํสัง่ดงักล่าวที่ไม่สอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม

ตามมาตรา ๔๒ 

 (๓) พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒ 

 (๔) พิจารณาวินิจฉยัเรื่องร้องทุกขต์ามมาตรา ๑๒๑ 

 (๕) พิจารณาเรื่องการคุม้ครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๔  

 (๖) ออกกฎ ก.พ.ค. ขอ้บงัคบั ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการเพื่อปฏิบตัิการตาม

พระราชบญัญตัินี้ กฎ ก.พ.ค. และขอ้บงัคบั เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ช้

บงัคบัได ้

 (๗) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ ก.พ.ค. กาํหนด 

เพือ่ทาํหนา้ที่ เป็นกรรมการพิจารณาวินิจฉยัเรื่องอุทธรณ์และหรือเป็นกรรรมการวนิิจฉัยร้อง

ทุกข ์  

 
มาตรา ๓๒  ใหก้รรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉยัร้องทุกข์

ไดร้ับคา่ตอบแทนและค่าใชจ้่ายอื่นในการปฏิบตัิงานเงนิประจาํตําแหน่งและประโยชน์ตอบ

แทนอย่างอืน่ตามที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาและใหม้ีสิทธิไดร้ับค่าใชจ้่ายในการเดินทาง



 ๓๔

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่ง

ประเภทบริหารระดบัสูง 

 

 มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.กรรมการวนิิจฉัยอทุธรณ์ และกรรมการ

วนิิจฉัยร้องทุกข์ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กาํหนด 

 

 



 ๓๕ 

 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ลกัษณะ ๒ 

บททัว่ไป 

-------------- 

ลักษณะ ๓ 

บททัว่ไป 

   

 

มาตรา ๓๔  การจดัระเบยีบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสมัฤทธิ์ ต่อภารกจิของรัฐ 

ความมปีระสทิธภิาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏบิตัิราชการอย่างมคีุณภาพ 

คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี 

 

มาตรา ๒๙  ข้าราชการพลเรือนม ี ๓  ประเภท 

 (๑)  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ได้แก่  ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับ

เงนิเดือนในอตัราสามญั  และได้รับแต่งตั้งตามที่ บญัญัติไว้ในลักษณะ ๓  

 (๒)  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  ได้แก่  ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่ กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา            

 (๓)  ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษ  ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ซึ่ งได้รับ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในต่างประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการเมืองตามที่ บัญญัติ

ไว้ในลักษณะ  ๕ 

 

มาตรา ๓๕  ขา้ราชการพลเรือนมี ๓ ๒ ประเภท คือ 

 (๑) ขา้ราชการพลเรือนสามญั ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดร้ับ

บรรจุแต่งตั้งตามที่บญัญตัิไวใ้นลกัษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 (๒) ขา้ราชการประจาํต่างประเทศพิเศษ ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนซึ่งไดร้ับแต่งตั้ง

ใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการบริหารตามที่บญัญตัิไวใ้น

ลกัษณะ ๕  

 (๓) ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดย

ไดร้ับบรรจุแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในพระองคพ์ระมหากษตัริยต์ามที่กาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

มาตรา ๓๐  ผู้ที่ จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทัว่ไปดังต่อไปนี้  

 (๑)  มสีญัชาติไทย 

มาตรา ๓๖  ผูท้ี่จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนตอ้งมีคุณสมบตัิทัว่ไปและไม่มี



 ๓๖

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๒)  มอีายุไม่ตํา่กว่าสบิแปดปี 

 (๓) เป็นผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธิ์ ใจ 

 (๔) ไม่เป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการการเมอืง 

 (๕) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถ หรือ

จติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่ น 

 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่ รังเกยีจของสงัคม 

 (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมอืง 

 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่ สดุให้จาํคุก เพราะกระทาํ

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ ได้กระทาํโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ 

 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่ นของรัฐ 

 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทาํผิดวินัยตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่ น 

 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทาํผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบยีบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่ น 

 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาํการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 

 ก. คุณสมบตัิทัว่ไป 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายไุม่ตํ่ากวา่สิบแปดปี 

 (๓) เป็นผูเ้ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง

เป็นประมุขดว้ยความบริสุทธิ์ใจ 

 ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

 (๑) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  

 (๒) เป็นผูม้ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้นตาํแหน่งที่ไดร้ับแต่งตั้ง  

 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 (๔) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสั่งให้พกัราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก้่อน

ตามพระราชบญัญตัินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๕) เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (๖) เป็นกรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งที่รับผดิชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 

 (๗) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 (๘) เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจ้าํคุกเพราะกระทาํความผดิ

ทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที่ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๙) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ



 ๓๗

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ผู้ที่ จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๗) (๙) (๑๐)  

หรือ (๑๔)  ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  ส่วนผู้ที่ ขาดคุณสมบัติตาม (๑๑)  

หรือ (๑๒)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  หรือผู้ที่ ขาด

คุณสมบัติตาม (๑๓)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และ

มใิช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทาํผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่   ก.พ.

อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  มติของ  ก.พ.ในการประชุมปรึกษายกเว้นเช่นนี้ ต้อง

ได้คะแนนเสยีงสี่ ในห้าของจาํนวนกรรมการในที่ ประชุมการลงมติให้กระทาํโดยลับ 

 การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ ขาดคุณสมบัติทัว่ไป  ให้เป็นไปตาม

ระเบยีบที่   ก.พ.วางไว้   

 ผู้ที่ เป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่ รับ

ราชการ  เว้นแต่คุณสมบัติตาม (๖) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ ขาดคุณสมบัติตามวรรค

สอง 

 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 (๑๐) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระทาํผดิวินยัตาม

พระราชบญัญตัินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๑) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผดิวินยัตามพระราชบญัญตัินี้หรือ

ตามกฎหมายอื่น 

 (๑๒) เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ หรือเขา้ปฏิบตัิงานใน

หน่วยงานของรัฐ 

 ผูท้ี่จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนซึ่งมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม ข. (๕) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๒) ก.พ. อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รับราชการได ้แต่ถา้เป็นกรณีมี

ลกัษณะตอ้งหา้มตาม (๙) หรือ (๑๐) ผูน้ั้นตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปี

แลว้ และในกรณีมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (๑๑) ผูน้ั้นตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการไป

เกินสามปีแลว้ และตอ้งมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหนา้ที่ 

มติของ ก.พ. ในการยกเวน้ดงักล่าวตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสี่ในหา้ของจาํนวน

กรรมการที่มาประชุม การลงมติใหก้ระทาํโดยลบั 

 การขอยกเวน้ตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กาํหนด 

 ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวน้คุณสมบตัิใหเ้ป็นการเฉพาะราย หรือจะ

ประกาศยกเวน้ใหเ้ป็นการทัว่ไปกไ็ด ้

มาตรา  ๓๑  อัตราเงินเดือน  อัตราเงินประจาํตาํแหน่งและการรับเงินประจาํตาํแหน่งของ

ข้าราชการพลเรือน  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงนิเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง 

 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาํตําแหน่งให้ข้าราชการพลเรือน  ให้เป็นไปตาม

มาตรา ๓๗  การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งใหข้า้ราชการพลเรือนใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบที่ ก.พ. กาํหนดโดยความเห็นชอบของกรมบญัชีกลางกระทรวงการคลงั 



 ๓๘

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้าราชการพลเรือน  คณะรัฐมนตรีจะวาง

ระเบียบและวิธกีารให้กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นเงนิสะสม

กไ็ด้  โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินสะสมนั้นให้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประเภท

ประจาํของธนาคารพาณชิย์ 

 เงินสะสมและดอกเบี้ ยนี้ ให้จ่ายคืนหรือให้กู้ ยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการ  

สวัสดิการสาํหรับข้าราชการพลเรือนตามระเบยีบที่ กระทรวงการคลังกาํหนด 

 

 

มาตรา ๓๓  ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ ประจําอยู่ใน

ต่างประเทศ  หรือตําแหน่งที่ มีเหตุพิเศษ  ตามระเบียบที่   ก.พ. และกระทรวงการคลัง

กาํหนด 

 

มาตรา ๓๘  ขา้ราชการพลเรือนอาจไดร้ับเงินเพิ่มสาํหรับตาํแหน่งที่ประจาํอยูใ่นต่างประเทศ 

ตาํแหน่งในบางทอ้งที่ ตาํแหน่งในบางสายงาน หรือตาํแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. 

กาํหนดโดยความเห็นชอบของกรมบญัชีกลางกระทรวงการคลงั 

 ขา้ราชการพลเรือนอาจไดร้ับเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกิจตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

 ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดาํเนินการตามวรรคสอง ให ้ก.พ.เสนอแนะ

สาํหรับขา้ราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกนัดว้ย 

มาตรา ๓๔  ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ  

ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา 

 

 

มาตรา ๓๕  วันเวลาทาํงาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจาํปี  และ

การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน  ให้เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีกาํหนด 
มาตรา ๓๙  วันเวลาทาํงาน วันหยุดราชการตามประเพณ ีวันหยุดราชการประจาํปี และการ

ลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีกาํหนด 



 ๓๙ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๖  เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ  ให้เป็นไป

ตามกฎหมายหรือระเบยีบว่าด้วยการนั้น 

 

มาตรา ๔๐  เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบยีบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายหรือระเบยีบว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๓๗  บาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๔๑  บาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 



 ๔๐

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ลักษณะ ๔ 

ข้าราชการพลเรือนสามญั 

   

 

หมวด ๑ 

การจดัระเบยีบข้าราชการพลเรือนสามัญ 

   

 

 มาตรา ๔๒  การจดัระเบียบขา้ราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญตัินี้ใหค้าํนึงถึง

ระบบคุณธรรมดงัต่อไปนี้  

(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งตอ้งคาํนึงถึง

ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค และความเป็นธรรม และประโยชน์ของทาง

ราชการ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ้งคาํนึงถึงผลสมัฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคก์ร

และลกัษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบตัิอยา่งไม่เป็นธรรม  

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาํแหน่ง และการใหป้ระโยชน์อื่นแก่

ขา้ราชการตอ้งเป็นไปอยา่งเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศกัยภาพ และความประพฤติ และ

จะนาํความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกดัพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ้

(๔) การดาํเนินการทางวินยั ตอ้งเป็นไปดว้ยความยตุิธรรมและโดยปราศจากอคติ  

(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งมีความเป็นกลางทางการเมือง 



 ๔๑

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 มาตรา ๔๒/๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามทีบ่ัญญตัิไว้ใน

รัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี ้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดนิและความ

ต่อเนื่องในการจัดทาํบริการสาธารณะ  และต้องไม่มวีตัถุประสงค์ทางการเมือง 

 หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กาํหนดใน

พระราชกฤษฎกีา 
 



 ๔๒

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ลกัษณะ ๓ 

ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

-------------- 

หมวด  ๑ 

การกําหนดตําแหน่ง  และการใหไ้ดร้บัเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 

------------------- 

 

มาตรา ๓๘   ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีชื่ อในการบริหารงานตามที่ กาํหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และอาจมีตาํแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่ นเพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารงานตามที่ กระทรวง  ทบวง  กรม  ทาํความตกลงกบั ก.พ.อกีกไ็ด้ 

 

หมวด ๒ 

การกาํหนดตาํแหน่ง และการให้ได้รับเงนิเดือนและเงนิประจาํตาํแหน่ง 

   

 

มาตรา ๔๓  นอกจากตาํแหน่งที่กาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดินแลว้ ปลดักระทรวงหรืออธิบดี แลว้แต่กรณี อ.ก.พ.กระทรวงอาจกาํหนดตาํแหน่งที่มี

ชื่ออยา่งอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และแจง้ให ้ก.พ. ทราบดว้ย 

 ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคบักบัสํานักงานรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม โดยให้

เลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้กาํหนด 

มาตรา ๓๙   ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญม ี๓ ประเภท 

 (๑)  ตาํแหน่งประเภททัว่ไป 

 (๒) ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ ยวชาญเฉพาะ  ตามที่ กาํหนดในพระราช

กฤษฎกีา 

 (๓)  ตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสงูหรือบริหารระดับกลาง  ตามที่ กาํหนดในพระ

ราชกฤษฎกีา 

 

มาตรา ๔๔  ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัม ี๔ ประเภท ดังต่อไปนี้  

 (๑) ตาํแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาํแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วน

ราชการระดับกระทรวง กรม และตาํแหน่งอื่ นที่  ก.พ. กาํหนดเป็นตาํแหน่งประเภทบริหาร 

 (๒) ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ ได้แก่ ตาํแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ ตํา่กว่า

ระดับกรม และตาํแหน่งอื่ นที่  ก.พ. กาํหนดเป็นตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 (๓) ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาํแหน่งที่ จาํเป็นต้องใช้ผู้สาํเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาตามที่  ก.พ. กาํหนดเพื่อปฏบิัติงานในหน้าที่ ของตาํแหน่งนั้น 

 (๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร 

ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ และตาํแหน่งประเภทวิชาการ  ทั้งนี้ตามที่  ก.พ. กาํหนด 

มาตรา ๔๐  ระดับตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๑๑  ระดับ  คือ  ระดับ ๑   ระดับ ๒   มาตรา ๔๕  ระดับตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญั มดีังต่อไปนี้ 



 ๔๓

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ระดับ ๓     ระดับ ๔    ระดับ ๕    ระดับ ๖     ระดับ ๗    ระดับ ๘    ระดับ ๙            ระดับ 

๑๐  และระดับ ๑๑  โดยตาํแหน่งระดับ ๑  เป็นระดับตํา่สดุ  เรียงสงูขึ้นไปเป็นลาํดับตาม

ความยากและคุณภาพของงานจนถงึตาํแหน่งระดับ ๑๑  เป็นระดับสงูสดุ 

 ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีตาํแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  

จาํนวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามที่   ก.พ.กาํหนด    ทั้งนี้  ก.พ.จะมอบหมายให้องค์กรหรือส่วน

ราชการใดเป็นผู้กาํหนดแทนตามหลักเกณฑ ์ มาตรฐานและวิธกีารที่   ก.พ.กาํหนดกไ็ด้ 

 การกาํหนดตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาํแหน่งใดเป็นตาํแหน่งระดับใด ให้

ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งนั้นแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานใน

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งที่  ก.พ.จดัทาํไว้ตามมาตรา ๔๒  การปรับตาํแหน่งเทยีบกบับรรทดั

ฐานในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  ให้จัดตาํแหน่งที่ มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภท

และสายงานเดียวกัน  และจัดตาํแหน่งในสายงานเดียวกัน  ที่ มีความยากและคุณภาพของ

งานอยู่ในระดับเดียวกนัโดยประมาณเข้ากลุ่มตาํแหน่งเดียวกนัและระดับเดียวกนั 

 ในกรณีที่ ส่วนราชการใดเห็นว่า  ก.พ.กาํหนดจาํนวนตําแหน่งของข้าราชการพล

เรือนสามัญในส่วนราชการนั้นไม่เหมาะสม  ส่วนราชการนั้นจะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณากไ็ด้  ถ้าคณะรัฐมนตรีเหน็สมควรแก้ไขการกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งนั้น  ให้ส่ง

เรื่องให้  ก.พ.พิจารณาทบทวนใหม่ 

 

 (๑) ตาํแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้  

  (ก) ระดับต้น 

  (ข) ระดับสงู 

 (๒) ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ มรีะดับดังต่อไปนี้  

  (ก) ระดับต้น 

  (ข) ระดับสงู 

 (๓) ตาํแหน่งประเภทวิชาการ มรีะดับดังต่อไปนี้  

 (ก) ระดับปฏบิัติการ 

 (ข) ระดับชาํนาญการ 

  (ค) ระดับชาํนาญการพิเศษ 

  (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

  (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

 (๔) ตาํแหน่งประเภททัว่ไป มีระดับดังต่อไปนี้  

 (ก) ระดับปฏบิัติงาน 

  (ข) ระดับชาํนาญงาน 

  (ค) ระดับอาวุโส 

  (ง) ระดับทกัษะพิเศษ 

 การจดัประเภทตาํแหน่งและระดับตาํแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ กาํหนดใน

กฎ ก.พ. 

 

 

 
มาตรา ๔๖  ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัจะมีในส่วนราชการใดจาํนวนเท่าใด 



 ๔๔ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และเป็นตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด ให ้อ.ก.พ. กระทรวงเป็นไปตามที่

ปลดักระทรวงหรืออธิบดี แลว้แต่กรณี กาํหนด โดยต้องคาํนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ความไม่ซํ้ าซอ้นและประหยดัเป็นหลกั ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ ก.พ. กาํหนด และ

ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งตามมาตรา ๔๗  

ความในวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบักบัสาํนกังานรัฐมนตรีดว้ยโดยอนุโลม โดยใหเ้ลขานุการ

รัฐมนตรีเป็นผูก้าํหนด 

มาตรา ๔๑  เมื่ อ ก.พ.กาํหนดให้มีตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตาํแหน่งใด  ระดับใด  

ในส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใด  ตามมาตรา ๔๐  แล้ว  ให้สาํนกังาน ก.พ.ประสานกับสาํนัก

งบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีสาํหรับตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของตาํแหน่ง

ดังกล่าวให้สอดคล้องกนั 

 

 

มาตรา ๔๒  ให้  ก.พ.จัดทาํมาตรฐานกาํหนดตําแหน่งไว้เป็นบรรทัดฐานในการกาํหนด

ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกตาํแหน่ง  โดยจาํแนกตาํแหน่งเป็นประเภทและสาย

งานตามลักษณะงาน  และจัดตาํแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกนัที่    คุณภาพ

ของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน  ทั้งนี้   โดย

คาํนึงถงึลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ   และคุณภาพของงานตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้  

 (๑) ตาํแหน่งระดับ  ๑  ได้แก่ ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงานระดับต้น  มีลักษณะงาน

ที่ ไม่ยาก  ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ  ตรวจสอบ  หรือสอนงานอย่างใกล้ชิด  หรือ

ปฏบิัติงานตามคาํสั่ง  แบบอย่าง  หรือแนวทางปฏบิตัิที่ มีอยู่อย่างแน่ชัด  ละเอียดถี่ ถ้วน  ซึ่ง

ปฏบิตัิโดยผู้มคีวามรู้วามสามารถระดับพื้นฐานขั้นต้น 

 (๒)  ตาํแหน่งระดับ ๒  ได้แก่  

มาตรา ๔๗  ให้ ก.พ. จดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง โดยจาํแนกตาํแหน่งเป็นประเภทและ

สายงานตามลักษณะงาน และจัดตาํแหน่งในประเภทเดียวกนัและสายงานเดียวกนัที่ คุณภาพ

ของงานเท่ากนัโดยประมาณเป็นระดับเดียวกนั  ทั้งนี้  โดยคาํนงึถึงลักษณะหน้าที่ ความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

 ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งให้ระบุชื่อตาํแหน่งในสายงาน หน้าที่ ความรับผดิชอบ

หลกั และคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งไว้ด้วย 



 ๔๕

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงานระดับต้น  มีลักษณะงานที่ ค่อนข้างยาก

ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ  ตรวจสอบ  หรือสอนงานเป็นระยะ  หรือปฏิบัติงานตาม

แบบอย่าง  หรือแนวทางปฏิบัติที่ มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้

ความสามารถระดับพื้นฐานขั้นสงู  หรือ 

  (ข) ตําแหน่งสาํหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์  มีลักษณะงานที่

ค่อนข้างยาก  ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ  ตรวจสอบ  หรือสอนงานเป็นระยะ  หรือ

ปฏิบัติงานตามคาํสั่ง  แบบอย่างหรือแนวทางปฏิบัติที่ มีอยู่อย่างกว้าง ๆ  ซึ่งจาํเป็นต้อง

ปฏบิตัิโดยผู้ได้รับการอบรมหรือมปีระสบการณป์ฏบิตัิงานในงานที่ ไม่ยากมาแล้ว 

 (๓) ตาํแหน่งระดับ ๓  ได้แก่ 

  (ก)  ตําแหน่งสาํหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  มีลักษณะงานที่ ยาก

พอสมควรปฏบิตัิงานภายใต้การกาํกบั   แนะนาํ   ตรวจสอบบ้าง   หรือปฏบิตัิงานตามคาํสั่ง  

แบบอย่าง  หรือแนวทางปฏบิตัิที่ มอียู่บ้าง   ซึ่ งจาํเป็นต้องปฏบิัติโดยผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ

ปริญญา  ที่  ก.พ.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่งระดับนี้  หรือ 

  (ข)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์  มีลักษณะงานที่ ยาก

พอสมควร   ปฏบิัติงานภายใต้การกาํกับ  ตรวจสอบ  หรือแนะนาํบ้าง  หรือปฏบิัติงานตาม

คาํสั่ง  แบบอย่าง  หรือแนวทางปฏบิัติที่ มีอยู่บ้าง    ซึ่งจาํเป็นต้องปฏบิัติโดยผู้ได้รับการ

อบรมหรือมปีระสบการณก์ารปฏบิตัิงานในงานที่ ค่อนข้างยากมากแล้ว 

 (๔) ตาํแหน่งระดับ ๔  ได้แก่ 

  (ก)  ตําแหน่งสาํหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  มีลักษณะงานที่ ยาก

ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ    ตรวจสอบ   หรือแนะนําเฉพาะในบางกรณีที่ จําเป็น  ซึ่ง

จาํเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาที่  ก.พ.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งใน

ตาํแหน่งระดับนี้  



 ๔๖

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  (ข)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์  มีลักษณะงานที่ ยาก

ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ  ตรวจสอบ  หรือแนะนําเฉพาะในบางกรณีที่ จําเป็นในการ

ปฏิบัติงานจาํเป็นต้องแก้ปัญหาค่อนข้างบ่อย  ต้องประยุกต์ประสบการณ์และความชาํนาญ

งานเพื่อปรับวิธกีารและแนวดาํเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งจาํเป็นต้องปฏบิัติโดย

ผู้ได้รับการอบรมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในงานที่ ยากพอสมควรมาแล้ว  หรือ

ตําแหน่งสาํหรับหัวหน้าหน่วยงานระดับต้นในงานสนับสนุน  มีลักษณะงานต้องกํากับ  

แนะนํา  ตรวจสอบ  และควบคุมผู้ปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ ง  ซึ่งเป็นงานที่ มีหน้าที่ ความ

รับผดิชอบ  ความยาก และคุณภาพของงานสงูพอสมควร 

 (๕) ตาํแหน่งระดับ  ๕  ได้แก่ 

  (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่ ค่อนข้างยากมาก  

ปฏิบัติงานโดยไม่จาํเป็นต้องมีการกาํกับ    ตรวจสอบ   หรือแนะนาํ  ซึ่งจาํเป็นต้องปฏิบัติ

โดยผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาที่   ก.พ.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่งระดับนี้    

  (ข)  ตําแหน่งสาํหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์  มีลักษณะงานที่

ค่อนข้างยากมาก   ปฏิบัติงานโดยไม่จาํเป็นต้องมีการกาํกับ  ตรวจสอบ  หรือแนะนาํ  ซึ่ง

จําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้ได้รับการอบรมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในงานที่ ยาก

มาแล้ว หรือตาํแหน่งสาํหรับหัวหน้าหน่วยงานในงานเทคนิค  งานสนับสนุน  งานช่างฝีมือ  

หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาํอาํเภอ มีลักษณะงานต้องกาํกับ  แนะนาํ  ตรวจสอบ  และ

ควบคุมผู้ปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง  ซึ่งเป็นงานที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก และ

คุณภาพของงานสงู 

 (๖)  ตาํแหน่งระดับ  ๖  ได้แก่ 

  (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์   มีลักษณะงานที่ ยาก

มากปฏบิัติงานโดยจาํเป็นต้องมีการตัดสนิใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ รับผิดชอบค่อนข้างมาก  
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ซึ่งจาํเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้   ความสามารถ  ความชาํนาญงาน และประสบการณ์ที่

แสดงให้เหน็ว่าสามารถปฏบิตัิงานในความรับผดิชอบด้วยตนเองได้ 

  (ข)  ตาํแหน่งสาํหรับหัวหน้าหน่วยงานเทยีบเท่ากองในงานสนับสนุนของ

ส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาํอาํเภอมี

ลักษณะงานต้องกาํกับ  แนะนาํ  ตรวจสอบ  และบังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาํนวน

หนึ่ งซึ่งเป็นงานที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ   ความยาก  และคุณภาพของงานค่อนข้างสงูมาก  

หรือตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่ นที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของ

งานเทยีบได้ระดับเดียวกนั  หรือ 

  (ค)  ตาํแหน่งสาํหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งจาํเป็นต้องปฏบิัติโดย

ผู้มคีวามรู้   ความสามารถ  ความชาํนาญงาน  และประสบการณ์สงูในงานวิชาชีพเฉพาะ 

 (๗)   ตาํแหน่งระดับ  ๗  ได้แก่ 

  (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับหัวหน้างานที่ เป็นกอง  มลีักษณะงานจัดการและต้อง

กาํกบั  ตรวจสอบ  และบงัคับบญัชาผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาจาํนวนมากพอสมควร  ซึ่งเป็นงานที่

มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสูงมาก  หรือตําแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานเทียบเท่ากอง  หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจํา

อาํเภอ  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่ นที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของ

งานสงูมากเทยีบได้ระดับเดียวกนั 

  (ข)   ตําแหน่งสาํหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์   มีลักษณะงานที่

ยากมากเป็นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่

รับผิดชอบมากซึ่งจาํเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้   ความสามารถ  ความชาํนาญงาน และ

ประสบการณ์สงูมากหรือลักษณะงานตรวจและแนะนาํการปฏบิัติราชการ  หรือลักษณะงาน

ตรวจการในงานเทคนิคเฉพาะด้าน  หรือตรวจการในงานหลักตามอาํนาจหน้าที่ ของส่วน



 ๔๘
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ราชการระดับกรม หรือ 

  (ค)  ตาํแหน่งสาํหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งจาํเป็นต้องปฏบิัติโดย

ผู้มคีวามรู้   ความสามารถ  ความชาํนาญงาน  และประสบการณ์สงูมากในงานวิชาชีพเฉพาะ 

 (๘)  ตาํแหน่งระดับ  ๘  ได้แก่ 

  (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับหัวหน้าหน่วยงานที่ เป็นกอง  มีลักษณะงานจัดการ

และต้องกาํกับ  ตรวจสอบ  และบังคับบัญชาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาํนวนมากพอสมควร  ซึ่ง

เป็นงานที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสงูมากเป็นพิเศษ  หรือ

ตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง   หัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดหรือหัวหน้า

หน่วยงานอื่ นที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสงูมากเป็นพิเศษ

เทยีบได้ระดับเดียวกนั 

  (ข)   ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงานที่ มีประสบการณ์   มีลักษณะงานที่ ยาก

มากเป็นพิเศษ  ปฏิบัติงานโดยจาํเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ รับผิดชอบ

เป็นประจาํหรือลักษณะงานช่วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  หรือลักษณะงานตรวจและ

แนะนาํการปฏิบัติราชการ  หรือตรวจการในงานเทคนิคเฉพาะด้าน  หรือตรวจการในงาน

หลักตามอํานาจหน้าที่ ของส่วนราชการระดับกรม  ซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้  

ความสามารถ  ความชาํนาญงาน และประสบการณส์งูมากเป็นพิเศษ 

   (ค)  ตาํแหน่งสาํหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งจาํเป็นต้องปฏบิัติ

โดยผู้มีความรู้    ความสามารถ  ความชาํนาญงาน  และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษใน

งานวิชาชีพเฉพาะ 

 

 (๙)  ตาํแหน่งระดับ  ๙  ได้แก่ 

  (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดับสงู  ในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการ  



 ๔๙
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ระดับกรมหรือจงัหวัด 

  (ข)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดับสงู  ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกระทรวงหรือทบวง  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สงักัดกระทรวง

หรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการที่ มีฐานะ

เป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผดิชอบในการปฏบิตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

  (ค)  ตาํแหน่งสาํหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ ยวชาญ

เฉพาะด้าน    ซึ่ งจําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้    ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณส์งู  และมคีวามเชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ ยอมรับในวงการด้านนั้น 

  (ง)  ตาํแหน่งสาํหรับหัวหน้าหน่วยงานที่ สงูกว่ากอง  ซึ่งมีหน้าที่ และความ

รับผิดชอบในงานหลักตามอาํนาจหน้าที่ ของกรม  และเป็นงานที่ มีความหลากหลาย  ความ

ยาก และมคีุณภาพของงานสงูมากกว่ากอง  หรือ 

  (จ)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงาน  ซึ่ งมีลักษณะงานตรวจและแนะนาํการ

ปฏบิัติราชการ  หรือลักษณะงานให้คาํปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  หรือ

ลักษณะงานอื่ นที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ

เดียวกนั 

 

 (๑๐) ตาํแหน่งระดับ  ๑๐  ได้แก่ 

         (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดับสูง  ในฐานะรองหัวหน้าส่วน

ราชการ  ระดับกรมหรือจงัหวัด 

        (ข)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดับสูง  ในฐานะรองหัวหน้าส่วน

ราชการระดับกระทรวงหรือทบวง  รองหัวหน้าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัด

กระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่



 ๕๐
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มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้ นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี 

  (ค)  ตาํแหน่งสาํหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ ยวชาญ

เฉพาะด้าน    ซึ่ งจําเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณส์งูมาก  และมคีวามเชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ ยอมรับในวงการด้านนั้น 

  (ง)  ตาํแหน่งสาํหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับสถานเอกอคัรราชทูตหรือ

เทยีบเท่า 

  (จ)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้ปฏบิัติงานซึ่งมีลักษณะงานตรวจและแนะนาํการ

ปฏิบัติราชการ  หรือลักษณะงานให้คาํปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  ซึ่ง

จาํเป็นต้องปฏบิตัิโดยผู้มีความรู้   ความสามารถ  และประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องมาแล้ว  หรือ

ลักษณะงานอื่ นที่ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานเทยีบได้ระดับ

เดียวกนั 

 (๑๑)  ตาํแหน่งระดับ  ๑๑  ได้แก่ 

         (ก)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดับสูง  ในฐานะรองหัวหน้าส่วน

ราชการ  ระดับกระทรวงหรือทบวง 

   (ข)  ตาํแหน่งสาํหรับผู้บริหารระดับสงู  ในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการ

ที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สงักัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  

หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้ นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี 

  (ค)  ตาํแหน่งสาํหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ ยวชาญ

เฉพาะด้าน   ตามอาํนาจหน้าที่ หลักของกระทรวงหรือทบวง   ซึ่งจาํเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มี

ความรู้   ความสามารถ  ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ  อีกทั้ง
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ทรงคุณวุฒิและมผีลงานเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  หรือ 

  (ง)  ตาํแหน่งสาํหรับสาํหรับผู้ปฏบิตัิงานที่ รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ซึ่งมหีน้าที่ ความรับผดิชอบ  ความยาก  และคุณภาพของงานสงูมากเป็นพิเศษเทยีบได้ระดับ

เดียวกบัตาํแหน่งอื่ นในระดับนี้  

 ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งให้แสดงประเภทตาํแหน่ง  ชื่อของสายงานลักษณะ

งานโดยทั่วไปของสายงาน  ชื่อของกลุ่มตําแหน่ง  หน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่ม

ตาํแหน่ง  ลักษณะงานที่ ปฏบิัติ  คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที่ ผู้ดาํรงตาํแหน่งจะต้องม ี 

และระดับของตาํแหน่งในกลุ่มนั้นด้วย 

 

มาตรา ๔๓  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ตําแหน่งใด

บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด  ในฐานะใด   ให้เป็นไป

ตามที่ ผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  มอบหมายโดยทาํเป็นหนังสอื 

มาตรา ๔๘  ภายใต้บงัคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตาํแหน่งใดบังคับ

บญัชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่

ผู้บงัคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ กาํหนด โดยทาํเป็นหนงัสอืตามหลักเกณฑ ์

ที่  ก.พ. กาํหนด 

 

มาตรา ๔๔  ให้ ก.พ.ตรวจสอบการกาํหนดตาํแหน่งและการใช้ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือน

สามัญให้เหมาะสม  ในกรณีที่ ปรากฏว่าการกาํหนดตําแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี  การใช้

ตาํแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่   ก.พ.กาํหนดตามมาตรา ๔๐  กด็ี  หรือลักษณะหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตาํแหน่งใดที่   ก.พ.กาํหนดตามมาตรา 

๔๐  เปลี่ ยนแปลงไปกด็ี  ให้  ก.พ.พิจารณาปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งนั้นเสียใหม่ให้

เหมาะสม  ทั้งนี้   ก.พ.จะมอบหมายให้องค์กรหรือส่วนราชการใดดาํเนินการแทนกไ็ด้ 

 ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.พ. หรือผู้ที่   ก.พ.

 



 ๕๒

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มอบหมายมีอํานาจยุบเลิกตําแหน่งหรือตัดโอนตําแหน่งหรือตัดโอนข้าราชการพลเรือน

สามญั หรือตัดโอนตาํแหน่งและข้าราชการพลเรือนสามัญที่ เกินอยู่ในส่วนราชการใดไปไว้ใน

ส่วนราชการอื่ นได้ตามความจําเป็น  โดย  ก.พ.หรือผู้ที่  ก.พ.มอบหมายอาจเปลี่ ยนชื่อ

ตาํแหน่ง  สายงาน  หรือระดับตาํแหน่งเป็นอย่างอื่ นได้ตามความเหมาะสม 

 เมื่ อ  ก.พ.หรือผู้ที่   ก.พ.มอบหมายมีมติหรือสั่งตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการฝ่าย

รับโอนและส่วนราชการเดิมดาํเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคาํสัง่นั้น  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑ์

และวิธกีารที่   ก.พ.กาํหนด 

 การดาํเนินการตามวรรคสาม  หากจะต้องตัดโอนอัตราเงินเดือนของตาํแหน่งไป

ด้วย  ให้ส่วนราชการฝ่ายรับโอนและส่วนราชการเดิมดาํเนินการได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

ที่ ผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณกาํหนด  และให้ถอืว่าการตัดโอนอตัราเงนิเดือนดังกล่าวเป็น

การโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

 

มาตรา ๔๕   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งผู้ได้รับแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งใด  ระดับใด  จะได้รับเงนิเดือนในอนัดับใดตามกฎหมายว่าด้วยเงนิเดือนและ

เงนิประจาํตาํแหน่ง  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ. กาํหนดโดยให้ได้รับในขั้นตํา่ของอันดับ  ในกรณี

ที่ จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าขั้นตํ่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๔๙  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงนิเดือนตามตาํแหน่งในแต่ละประเภทตามที่

กาํหนดไว้ในบัญชีเงนิเดือนขั้นตํา่ขั้นสงูของข้าราชการพลเรือนสามญัท้ายพระราชบญัญัตินี้  

 ผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงนิเดือนเท่าใดตามบัญชี

เงนิเดือนขั้นตํา่ขั้นสงูของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 ข้าราชการพลเรือนสามญัอาจได้รับเงนิประจาํตาํแหน่งตามบญัชีอตัราเงินประจาํ

ตาํแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามญัท้ายพระราชบญัญัตินี้ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่ อนไขที่  

ก.พ.กาํหนด  

 ผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงนิประจาํตาํแหน่งตาม

บญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามญัท้ายพระราชบญัญัตินี้ ในอตัราใด

ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 



 ๕๓ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 เงินประจาํตาํแหน่งตามมาตรานี้  ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ

บาํเหนจ็บาํนาญตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

 มาตรา ๕๐  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นตํา่ขั้นสงูหรือเงนิประจาํตาํแหน่งของ

ข้าราชการพลเรือนสามญัให้เหมาะสมยิ่ งขึ้นตามความจาํเป็นกไ็ด้ โดยหากเป็นการปรับ

เงนิเดือนขั้นตํา่ขั้นสงู หรือเงินประจาํตาํแหน่งเพิ่มไม่เกนิร้อยละสบิของเงินเดือน หรือเงนิ

ประจาํตาํแหน่งที่ ใช้บงัคับอยู่ ให้กระทาํได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีา และให้ถือว่า

เงนิเดือนขั้นตํา่ขั้นสงู และเงนิประจาํตาํแหน่งท้ายพระราชกฤษฎกีาดังกล่าว เป็นเงนิเดือนขั้น

ตํา่ขั้นสงู และเงนิประจาํตาํแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้  

 เมื่ อมกีารปรับเงินเดือนหรือเงนิประจาํตาํแหน่งตามวรรคหนึ่ ง การปรับเงนิเดือน

หรือเงนิประจาํตาํแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามญัที่ ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบญัชีที่

ได้รับการปรับใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

 



 ๕๔

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 หมวด ๓ 

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 

   

 

มาตรา ๕๑  การสรรหาเพือ่ให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ต้องกระทาํโดยเที่ยงธรรม และต้องใหค้าํนึงถึงระบบคุณธรรม

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการเป็น

สําคัญ โดยกาํหนดคุณสมบตัิเฉพาะให้ตรงตามความประสงค์ของส่วนราชการนั้น  ทั้งนี ้ตาม

วธิีการทีก่าํหนดในหมวดนี ้

หมวด  ๒ 

การบรรจุและการแต่งตั้ง 

--------------- 

 

มาตรา  ๔๖  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งใด  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งนั้น  โดยบรรจุและ

แต่งตั้งตามลาํดับที่ ในบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ 

 ความในวรรคหนึ่ งไม่ใช้บังคับสาํหรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 

๕๐  มาตรา ๕๑   มาตรา  ๖๓   มาตรา  ๖๔   มาตรา ๖๕  และมาตรา  ๖๖ 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๕๒  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัเพื่อ

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งใด ใหบ้รรจุและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนั้น โดย

บรรจุและแต่งตั้งตามลาํดบัที่ในบญัชีผูส้อบแขง่ขนัได ้

การดาํเนินการสอบแข่งขนั การขึน้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกบั

การสอบแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กาํหนด 



 ๕๕

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักบัการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 

มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ 

มาตรา  ๔๗  ผู้สมัครสอบแข่งขันในตาํแหน่งใด  ต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป  หรือได้รับการ

ยกเว้นในกรณทีี่ ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา  ๓๐  และต้องมคีุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งนั้นตามที่   ก.พ.กาํหนดไว้ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  หรือได้รับอนุมตัิจาก 

ก.พ.ตามมาตรา  ๕๖  ด้วย 

 สาํหรับผู้ขาดคุณสมบตัิทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ (๔)  ให้มสีทิธสิมัครสอบแข่งขนัได้  

แต่จะมสีทิธไิด้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัให้ตาํแหน่งที่ สอบแข่งขนั

ได้ต่อเมื่ อพ้นจากตาํแหน่งข้าราชการการเมอืงแล้ว 

 

มาตรา ๕๓  ผูส้มคัรสอบแข่งขนัในตาํแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบตัิทัว่ไปและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไดร้ับการยกเวน้ในกรณีที่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๖ และตอ้งมี

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั้นหรือได้รับอนุมตัิจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๑ ดว้ย 

สาํหรับผูม้ีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหม้ีสิทธิสมคัรสอบแข่งขนัได ้แต่จะมี

สิทธิไดร้ับบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัที่สอบแข่งขนัไดต้่อเมื่อพน้จากการเป็นผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมืองแลว้ 

มาตรา ๔๘    ให้  ก.พ.เป็นผู้ดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ในการ

นี้   ก.พ.จะมอบหมายให้องค์กรหรือส่วนราชการใดเป็นผู้ดาํเนินการสอบแทนกไ็ด้  ทั้งนี้   

ก.พ.จะกาํหนดให้มกีารสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในกระทรวง  ทบวง  กรมเป็นการทัว่ไปหรือ

ในหน่วยราชการใด  หรือในท้องที่ ใดเป็นการเฉพาะแห่ง  และจะกาํหนดให้รับสมคัร

สอบแข่งขนัเฉพาะผู้ มีคุณสมบตัิอย่างใดสาํหรับการสอบแข่งขนัครั้งใดกไ็ด้ 

 หลกัสตูร   วิธกีารสอบแข่งขัน  และวิธดีาํเนินการเกี่ ยวกบัการสอบแข่งขนั  

ตลอดจนเกณฑก์ารตัดสนิ  การขึ้นบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้  การนาํรายชื่อผู้สอบแข่งขนัได้ใน

ตาํแหน่งหนึ่ งไปขึ้นบญัชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาํแหน่งอื่ น  และการยกเลิกบัญชีผู้

สอบแข่งขนัได้  ให้เป็นไปตามที่   ก.พ.กาํหนด  

 

 

มาตรา ๔๙  ผู้สอบแข่งขนัได้ซึ่งอยู่ในลาํดับที่ ที่ จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง
 



 ๕๖ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ใด  ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบตัิทัว่ไปโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณทีี่ ขาดคุณสมบัติตาม

มาตรา ๓๐  หรือขาดคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งโดยไม่ได้รับอนุมตัิจาก  ก.พ.ตาม

มาตรา ๕๖  อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขนั  จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น

ไม่ได้ 

 

มาตรา ๕๐  ในกรณทีี่ มเีหตุพิเศษที่   ก.พ.เหน็ว่าไม่จาํเป็นต้องดาํเนินการสอบแข่งขนั  ผู้มี

อาํนาจตามมาตรา ๕๒  อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ได้  ทั้งนี้   ตามกรณ ี หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่   ก.พ.กาํหนด 

 

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่มีเหตุพเิศษ ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ อาจ

คดัเลือกบรรจุบุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งโดยไม่ตอ้งดาํเนินการ

สอบแข่งขนัตามมาตรา ๕๓ ๕๒ กไ็ด ้ ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. 

กาํหนด 

มาตรา ๕๑   กระทรวง  ทบวง  กรมใดมีเหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่

ราชการที่ จะต้องบรรจุบุคคลที่ มีความรู้  ความสามารถ  และความชาํนาญงานสงู  เข้ารับ

ราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ชาํนาญการให้กระทรวง  ทบวง  กรมนั้น  

ดาํเนินการขออนุมตัิ  ก.พ.เมื่ อ  ก.พ.ได้พิจารณาอนุมัติให้บรรจุ และได้กาํหนดระดับของ

ตาํแหน่งที่ จะแต่งตั้งและเงนิเดือนที่ จะให้ได้รับแล้วให้ผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๕๒  บรรจุและ

แต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่   ก.พ.กาํหนด 

 

มาตรา ๕๕  กระทรวงหรือกรมใดมเีหตุผลและความจาํเป็นอย่างยิง่ จะบรรจุบุคคลทีม่ี

ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการพเิศษ ผู้ชํานาญการ 

ชาํนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวฒุิ หรือตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัผู้มทีกัษะ

พเิศษกไ็ด้  ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขที ่ก.พ. กาํหนด 

มาตรา ๕๒  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัและการแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่ง  ให้ดาํเนนิการตามมาตรา 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  แล้วแต่กรณ ี และให้ผู้มอีาํนาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๑๑  ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดั

มาตรา ๕๖  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและการ

แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ใหผู้ม้ีอาํนาจดงัต่อไปนี้ เป็นผูส้ั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงตาํแหน่งหวัหนา้

ส่วนราชการระดบักระทรวง หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือ



 ๕๗ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  เมื่ อได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้

รัฐมนตรีเจ้าสงักดัเป็นผู้สั่งบรรจุ  และให้นายกรัฐมนตรีนาํความกราบบังคมทูลเพื่อทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๑๐  ให้ปลัดกระทรวง

ผู้บังคับบญัชาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสงักดัเพื่อนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  เมื่ อ

ได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้ปลดักระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งบรรจุและให้

นายกรัฐมนตรีนาํความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ยกเว้นการ

บรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๑๐  ที่ ระบุไว้ใน  (๓)  ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งระดับ  ๑๐  ในส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวงหรือทบวง

แต่อยู่ในบังคับบญัชาของนายกรัฐมนตรี  หรือในส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมและมี

หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏบิตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  ให้อธบิดี

ผู้บังคับบญัชาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสงักดัเพื่อนาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิเมื่ อได้รับ

อนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้อธบิดีผู้บังคับบญัชาเป็นผู้สั่งบรรจุ  และให้นายกรัฐมนตรี

นาํความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

 (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ  ๑๐  ในส่วนราชการที่ มฐีานะ

เป็นกรมและไม่สงักดักระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบงัคับบัญชาของรัฐมนตรี  หรือใน

สาํนกังานเลขานุการรัฐมนตรี  ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดันาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อนุมตัิ  เมื่ อได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัเป็นผู้สัง่บรรจุ และให้

นายกรัฐมนตรีนาํความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง 

 (๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ ๙  ให้ปลัดกระทรวง

ผู้บังคับบญัชาเป็นผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง  ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งระดับ  ๙  ในส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวงหรือทบวงแต่อยู่

ในบงัคับบญัชาของนายกรัฐมนตรี  หรือในส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วน

รับผดิชอบการปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี ให้

รัฐมนตรีเจา้สังกดันาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาอนุมตัิ  เมื่อไดร้ับอนุมตัิจาก

คณะรัฐมนตรีแลว้ ใหร้ัฐมนตรีเจา้สังกดัเป็นผูส้ั่งบรรจุ และใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบ

บงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูงตาํแหน่ง รอง

หวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม รองหวัหนา้ส่วน

ราชการระดบักรมที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผิดชอบการปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อ

นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี หรือตาํแหน่งอื่นที่ ก.พ. กาํหนดเป็นตาํแหน่ง

ประเภทบริหารระดบัสูง ใหป้ลดักระทรวงผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้ส่วนราชการระดบั

กรมที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบการปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อ

รัฐมนตรี แลว้แต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจา้สงักดัเพื่อนาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิ เมื่อ

ไดร้ับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีแลว้ ใหป้ลดักระทรวงผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้ส่วนราชการ

ระดบักรมดงักล่าว เป็นผูส้ั่งบรรจุ และใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ ให้

ปลดักระทรวงผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือ

รับผดิชอบการปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี เป็นผูม้ี

อาํนาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ ประเภทวิชาการ

ตั้งแต่ระดบัปฏบิัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ และเชี่ยวชาญลงมา และประเภททัว่ไป 



 ๕๘ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ราชการรับผดิชอบในการปฏบิัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  ให้อธบิดีผู้บงัคับบญัชา

เป็นผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  สาํหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่

ระดับ  ๙  ลงมาในส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรม  และไม่สงักัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่

ในบงัคับบญัชาของรัฐมนตรี  หรือในสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดั

เป็นผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 (๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ  ๘  ให้อธบิดีผู้บังคับบญัชาเป็น   

ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่ อได้รับความเหน็ชอบจากปลัดกระทรวง  ส่วนการบรรจุ

และแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับ  ๘  ในส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและไม่สงักดั

กระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบญัชาของนายกรัฐมนตรี  หรือในส่วนราชการที่ มีฐานะ

เป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏบิัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  

ให้อธบิดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอาํนาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

 (๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ  ๗  ลงมา  ให้อธบิดี

ผู้บังคับบญัชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธบิดีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.กาํหนด

เป็นผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 (๗) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖  และการแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗  ให้

ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ  ๗  ลงมาในราชการบริหารส่วนภมูิภาค  ซึ่งมใิช่หัวหน้าส่วน

ราชการประจาํจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบญัชาเป็นผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุและ

แต่งตั้ง 

 ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดาํรงตาํแหน่งให้รายงาน

ความสมควรพร้อมทั้งเหตุผลตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่   ก.พ.กาํหนดไปด้วย 

 

ในสาํนกังานรัฐมนตรี ใหร้ัฐมนตรีเจา้สังกดัเป็นผูม้ีอาํนาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง ให้

ปลดักระทรวงผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือ

รับผดิชอบการปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี เป็นผูม้ี

อาํนาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัตน้ ใหอ้ธิบดี

ผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูม้ีอาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากปลดักระทรวง  

ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัตน้ในส่วนราชการ

ระดบักรมที่หวัหนา้ส่วนราชการอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบการปฏิบตัิราชการขึ้นตรง

ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี ใหอ้ธิบดีผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูม้ีอาํนาจสัง่

บรรจุและแต่งตั้ง 

(๗) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวฒุิ ให้

รัฐมนตรีเจา้สังกดันาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาอนุมตัิ  เมื่อไดร้ับอนุมตัิจาก

คณะรัฐมนตรีแลว้ ใหร้ัฐมนตรีเจา้สังกดัเป็นผูส้ั่งบรรจุ และใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบ

บงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้ง 

(๘) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัเชี่ยวชาญ ให้

ปลดักระทรวง หรือหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบการ

ปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี เป็นผูม้ีอาํนาจสั่งบรรจุ

และแต่งตั้ง 

(๙) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการระดบัชาํนาญการพิเศษ 



 ๕๙

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ ใหอ้ธิบดีผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูม้ีอาํนาจสัง่

บรรจุและแต่งตั้งเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากปลดักระทรวง  ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัชาํนาญการพเิศษ และตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบั

ทกัษะพิเศษ ในส่วนราชการระดบักรมที่หวัหนา้ส่วนราชการอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือ

รับผดิชอบการปฏิบตัิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี ให้

อธิบดีผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูม้ีอาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัชาํนาญการ 

ระดบัปฏิบตัิการ ชํานาญการ  ตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัอาวโุส ระดบัชาํนาญงาน และ

ระดบัปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ใหอ้ธิบดีผูบ้งัคบับญัชา หรือผูซ้ึ่งไดร้ับมอบหมาย

จากอธิบดีผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูม้ีอาํนาจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๒ และการยา้ยตามมาตรา ๖๒ ใหด้าํรง

ตาํแหน่งตาม (๙) ซึ่งไม่ใช่ตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ และตาํแหน่งตาม (๑๐) 

ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชา เป็นผูม้ีอาํนาจสั่งบรรจุ

และแต่งตั้ง 

 ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่ง ใหร้ายงานความ

สมควร พร้อมทั้งเหตุผล ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ. กาํหนดไปดว้ย 

มาตรา ๕๓   ภายใต้บงัคับมาตรา ๕๗  วรรคหนึ่ ง  และมาตรา ๖๐  ให้มกีารสบัเปลี่ยน

หน้าที่   ย้าย  หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับ  ๙   ระดับ  ๑๐  

และระดับ  ๑๑  ซึ่งเป็นตาํแหน่งที่ มีลกัษณะบริหารตามที่   ก.พ.กาํหนด  โดยมคิวรให้อยู่

ปฏบิัติหน้าที่ เดียวติดต่อกนัเป็นเวลานานเกนิกว่าสี่ ปี  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่   

มาตรา ๕๗  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏบิตัิหน้าที่

เดียวติดต่อกนัเป็นเวลาครบสี่ ปี ให้ผู้บังคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ 

ดาํเนินการให้มีการสบัเปลี่ยนหน้าที่  ย้าย หรือโอนไปปฏบิตัิหน้าที่ อื่ น เว้นแต่มคีวามจาํเป็น

เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะขออนุมตัิคณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏบิตัิหน้าที่ เดิมต่อไปเป็น



 ๖๐

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก.พ.กาํหนด 

 ความในมาตรานี้ ไม่ให้ใช้บงัคับแก่ผู้ดาํรงตาํแหน่งที่   ก.พ.กาํหนดว่าเป็นตาํแหน่ง

ที่ มีลักษณะงานเฉพาะอย่าง 

 

เวลาไม่เกนิสองปีกไ็ด้  ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ. กาํหนด 

 ความในวรรคหนึ่ งไม่ให้ใช้บงัคับแก่ผู้ดาํรงตาํแหน่งที่  ก.พ. กาํหนดว่าเป็น

ตาํแหน่งที่ มีลกัษณะงานเฉพาะอย่าง 

 

มาตรา ๕๔    ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งตามมาตรา ๔๖  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา ๕๐  และข้าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพล

เรือนและเป็นผู้ที่ อยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ  พนักงานเทศบาล  หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่ นอื่ นที่ อยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิงาน  ซึ่งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามญัและได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๖๑  ให้ทดลองปฏบิัติหน้าที่

ราชการเป็นเวลาที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.    โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบญัชาผู้มหีน้าที่

พัฒนาตามมาตรา ๗๖  หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย  และให้มกีารประเมนิผลการทดลอง

ปฏบิัติหน้าที่ ราชการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดใน กฎ ก.พ.  เพื่อให้ผู้มอีาํนาจสั่ง

บรรจุตามมาตรา ๕๒  พิจารณาว่า   ผู้นั้นมคีวามเหมาะสมที่ จะให้รับราชการต่อไปหรือไม่  

ถ้าผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  เหน็ว่าผู้นั้นมผีลการประเมนิตํา่กว่ามาตรฐานที่

กาํหนด  ไม่ควรให้รับราชการต่อไป  กใ็ห้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้  ไม่ว่าจะครบ

กาํหนดเวลาทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการแล้วหรือไม่กต็าม  ถ้าพ้นกาํหนดเวลาทดลอง

ปฏบิัติหน้าที่ ราชการดังกล่าวแล้ว  และผู้มีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  เหน็ว่าควรให้ผู้

นั้นรับราชการต่อไป  กใ็ห้รายงานต่อไปตามลาํดับจนถงึผู้บังคับบญัชาตามมาตรา ๑๐๙  

วรรคหนึ่ง  และ ก.พ. 

 ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการผู้ใดถูกสัง่

ให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๘  และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมกีรณทีี่ จะต้องถูกสัง่ให้ออก

จากราชการตามวรรคหนึ่ งหรือตามมาตราอื่ น  กใ็ห้ผู้มีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  หรือ

มาตรา ๕๘  ผูไ้ดร้ับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๔ 

ใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการและใหไ้ดร้ับการพฒันาเพื่อใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ และเป็นขา้ราชการที่ดี ตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ.  

ผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใ้ดมีผลการประเมินทดลองปฏิบตัิ

หนา้ที่ราชการตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํหนด ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมี

อาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ใหผู้น้ั้นรับราชการต่อไป ถา้ผูน้ั้นมีผลการประเมินทดลอง

ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการตํ่ากวา่มาตรฐานที่กาํหนด กใ็หส้ั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการไดไ้ม่วา่จะ

ครบกาํหนดเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการแลว้หรือไม่กต็าม 

ผูใ้ดถกูสั่งใหอ้อกจากราชการตามวรรคสอง ใหถ้ือเสมือนวา่ผูน้ั้นไม่เคยเป็น

ขา้ราชการพลเรือนสามญั แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ั้นไดป้ฏิบตัิหนา้ที่

ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไดร้ับหรือมีสิทธิจะไดร้ับจากทาง

ราชการในระหว่างผูน้ั้นอยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ 

ผูอ้ยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการผูใ้ดมีกรณีอนัมีมูลที่ควรกล่าวหาวา่

กระทาํผดิวินยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการทางวินยัตามที่บญัญตัิไวใ้นหมวด ๗ การ

ดาํเนินการทางวนิัย และถา้ผูน้ั้นมีกรณีที่จะตอ้งออกจากราชการตามวรรคสอง กใ็ห้

ผูบ้งัคบับญัชาดาํเนินการตามวรรคสองไปก่อน 

 ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคบักบัข้าราชการหรือ



 ๖๑

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ผู้มอีาํนาจตามมาตราอื่ นนั้น  แล้วแต่กรณ ี มอีาํนาจเปลี่ ยนแปลงคาํสัง่ให้ออกตามมาตรา 

๑๑๘  เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ งหรือตามมาตราอื่ นนั้นได้ 

 ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการผู้ใดมกีรณีอนัมมีูลที่ ควรกล่าวหาว่า

กระทาํผดิวินัย  ให้ผู้บังคับบญัชาดาํเนนิการทางวินัยตามที่ บญัญัติไว้ในหมวด ๕  และถ้าผู้

นั้นมกีรณทีี่ จะต้องออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  กใ็ห้ผู้บงัคับบัญชาดาํเนินการตามวรรค

หนึ่ งไปก่อน 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ ยวกบัการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง  และการนับเวลา

ทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ  ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.   

 ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง  ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้น

ไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทอืนถึงการปฏบิัติหน้าที่

ราชการหรือการรับเงนิเดือนหรือผลประโยชน์อื่ นใดที่ ได้รับหรือมสีทิธจิะได้รับจากทาง

ราชการในระหว่างที่ ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ ราชการ 

 

พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๓ ในระหว่างที่ยงัทดลองปฏบิัติหน้าทีร่าชการ

ด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา ๕๙  ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ ราชการผู้ใดถูก

สั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๙  และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมกีรณทีี่ จะต้องถูกสัง่ให้

ออกจากราชการตามมาตรา ๕๘ หรือตามมาตราอื่ น กใ็ห้ผู้บงัคับบญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุ

ตามมาตรา ๕๖ หรือผู้มอีาํนาจตามมาตราอื่ นนั้น แล้วแต่กรณี มอีาํนาจเปลี่ ยนแปลงคาํสัง่ 

เป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๘ หรือตามมาตราอื่ นนั้นได้ 

มาตรา ๕๕  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามญัให้ดาํรงตาํแหน่งที่  ก.พ.ยังมไิด้กาํหนด

ตามมาตรา ๔๐  จะกระทาํมิได้ 

 

มาตรา ๖๐  การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานที่ไม่มี

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง จะกระทาํมิได ้

ใหเ้ป็นหนา้ที่ของ ก.พ. ในอนัที่จะกาํหนดสายงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทาง

ราชการโดยเร็ว 
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มาตรา ๕๖  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญั  ตาํแหน่งใดต้องมี

คุณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั้นตามที่  ก.พ. กาํหนดไว้ในมาตรฐาน

การกาํหนดตาํแหน่ง 

 ในกรณทีี่ มเีหตุผลและความจาํเป็น ก.พ.อาจอนุมตัิให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

สามัญที่ มคีุณสมบตัิต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตามที่ กาํหนดไว้ใน

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งกไ็ด้ 

 ในกรณทีี่  ก.พ.กาํหนดให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิใดเป็น

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  ให้หมายถงึปริญญา  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  หรือ

คุณวุฒิที่  ก.พ.รับรอง 

 

มาตรา ๖๑  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัตาํแหน่งใดต้องมี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั้นตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

 ในกรณทีี่ มเีหตุผลและความจาํเป็น ก.พ. อาจอนุมตัิให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

สามญัที่ มคีุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งกไ็ด้ 

 ในกรณทีี่  ก.พ. กาํหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็น

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่  

ก.พ. รับรอง 

 

มาตรา ๕๗  การย้ายข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ดาํรงตาํแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งอื่ นในกรมเดียวกนั  ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับเดียวกนั  ทั้งนี้

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.  กาํหนด 

 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามญัไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับที่ ตํา่กว่าเดิม

และการย้ายข้าราชการพลเรือนผู้มไิด้ดาํรงตาํแหน่งที่  ก.พ.กาํหนดตามมาตรา ๔๐ ไป

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งที่  ก.พ.กาํหนดตามมาตรา ๔๐  จะกระทาํได้ต่อเมื่ อได้รับอนุมัติจาก 

ก.พ.แล้ว 

 

มาตรา ๖๒  การยา้ย การโอน หรือการเลื่อนขา้ราชการพลเรือนสามญัไปแต่งตั้งใหด้าํรง

ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แลว้แต่กรณี ใหก้ระทาํได้

ตามทีห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ. กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 การโอนขา้ราชการพลเรือนสามญัจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแต่งตั้งใหด้าํรง

ตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามัญในต่างประเทศสงักดัอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาที่กาํหนด ใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ. กาํหนด  

 การยา้ยหรือการโอนขา้ราชการพลเรือนสามญัไปแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั

ที่ตํ่ากวา่เดิมจะกระทาํมิได ้เวน้แต่จะไดร้ับความยนิยอมจากขา้ราชการพลเรือนสามญัผูน้ั้น  

ทั้งนี้ การยา้ยหรือการโอนขา้ราชการพลเรือนสามญัผูด้าํรงตาํแหน่งปลดักระทรวงหรือ

ตาํแหน่งที่เทียบเท่าปลดักระทรวงไปดาํรงตาํแหน่งอธิบดีหรือตาํแหน่งที่เทียบเท่าจะกระทาํ

มิได ้ 
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 การบรรจุขา้ราชการพลเรือนสามญัที่ไดอ้อกจากราชการไปเนื่องจากถูกสัง่ใหอ้อก

จากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร หรือไดร้ับ

อนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีใหไ้ปปฏิบตัิงานใด ๆ ซึ่งใหน้บัเวลาระหว่างนั้นสาํหรับการคาํนวณ

บาํเหน็จบาํนาญเหมือนเตม็เวลาราชการ หรือออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจาก

ราชการในระหว่างทดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ กลบัเขา้รับราชการในกระทรวงหรือกรม 

ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด และให้

ไดร้ับเงินเดือนเท่าใด ใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ. กาํหนด 

 เพือ่ประโยชนใ์นการนบัเวลาราชการตามพระราชบญัญตัินี้และตามกฎหมายวา่

ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ขา้ราชการพลเรือนสามญัที่ไดอ้อกจากราชการไป เนื่องจาก

ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร 

หรือไดร้ับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีใหไ้ปปฏิบตัิงานใดๆ ซึ่งใหน้บัเวลาระหวา่งนั้นสาํหรับ

การคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเตม็เวลาราชการ เมื่อไดร้ับบรรจุกลบัเขา้รับราชการ ใหม้ี

สิทธินบัวนัรับราชการก่อนถูกสั่งใหอ้อกจากราชการต่อเนื่องจนถึงวนั รวมกบัวนัรับราชการ

ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือวนัทีไ่ด้ปฏิบัติงานใด ๆ ตามทีไ่ด้รับ

อนุมตัิจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวนัรับราชการเมือ่ไดร้ับบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 

เป็นเวลาราชการติดต่อกนัเสมือนวา่ผูน้ั้นมิไดเ้คยถูกสั่งใหอ้อกจากราชการ  สําหรับผู้ซึ่งออก

จากราชการไปที่มใิช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏบิัติหน้าทีร่าชการ ซึ่ง

ได้รับบรรจุกลบัเข้ารับราชการตามวรรคสี่ ให้มสีิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการ

เพือ่ประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญตัินี ้

มาตรา ๕๘  การเลื่ อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับที่ สงูขึ้น   
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ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขนัหรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดาํรงตาํแหน่งนั้นได้หรือจากผู้

ได้รับเลือกเพื่อดาํรงตาํแหน่งนั้น 

 กรณใีดจะเลื่ อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขนัได้   ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับ

คัดเลือก   ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.กาํหนด 

 การสอบแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘  ส่วนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้

กระทรวง  ทบวง  กรมเจ้าสงักัดเป็นผู้ดาํเนินการ  หลักสตูรและวิธดีาํเนินการเกี่ ยวกับการ

สอบคัดเลือก   คุณสมบตัิของผู้มีสทิธคิัดเลือก  เกณฑก์ารตัดสนิใจ  การขึ้นบัญชี  และการ

ยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ตลอดจนวิธีดําเนินการเกี่ ยวกับการคัดเลือก  ให้เป็นไป

ตามที่  ก.พ.กาํหนด 

มาตรา ๕๙  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดาํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๕๘ สาํหรับผู้

สอบแข่งขนัได้  ให้แต่งตั้งตามลาํดับที่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้  สาํหรับผู้สอบคัดเลอืกได้

หรือผู้ได้รับคัดเลือก  ให้แต่งตั้งได้ตามความเหมาะสม  โดยคาํนึงถึงความรู้  ความสามารถ

ความประพฤติ  และประวัติการรับราชการ  ซึ่งจะต้องเป็นผู้มผีลงานเป็นที่ ประจักษ์ใน

ความสามารถมาแล้ว  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.กาํหนด 

 

 

มาตรา ๖๐  การโอนข้าราชการพลเรือนสามญัไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพล

เรือนสามญัในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม   อาจทาํได้เมื่ อผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว  โดยให้แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับที่

ไม่สงูกว่าเดิมและรับเงนิเดือนในขั้นที่ ไม่สงูกว่าเดิม  ทั้งนี้   เว้นแต่เป็นการโอนตามวรรค

สอง  วรรคสี่   วรรคหก  และมาตรา ๔๔ 

 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙  ขึ้นไป  ไปแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัในกระทรวงเดียวกนั  ให้โอนไปแต่งตั้งให้ดาํรง
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ตาํแหน่งในระดับที่ ไม่สงูกว่าเดิม  และรับเงนิเดือนในขั้นที่ ไม่สงูกว่าเดิม  เว้นแต่เป็นการ

โอนตามวรรคสาม 

 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตาํแหน่งระดับ ๙  และระดับ ๑๐  ไปแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัในส่วนราชการที่ มฐีานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วน

ราชการรับผดิชอบในการปฏบิัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และการโอนข้าราชการ

พลเรือนสามญัตาํแหน่งดังกล่าวซึ่งสงักดัส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและมหีัวหน้าส่วน

ราชการรับผดิชอบในการปฏบิัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนสามญัในกรม  หรือต่างส่วนราชการที่ มีฐานะเป็นกรมและมหีัวหน้าส่วน

ราชการรับผดิชอบในการปฏบิัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีในกระทรวงเดียวกนั  อาจ

ทาํได้เมื่ อผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว  

ทั้งนี้   ให้โอนไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับที่ ไม่สงูกว่าเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ ไม่

สงูกว่าเดิม 

 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๐  ขึ้นไป  ไปแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัในต่างกระทรวง  ให้โอนไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ในระดับที่ ไม่สงูกว่าเดิม  และรับเงนิเดือนในขั้นที่ ไม่สงูกว่าเดิม  และต้องได้รับอนุมตัิจาก

คณะรัฐมนตรี 

 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือน

สามัญในสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  และการโอนข้าราชการพลเรือนสามญัสงักดั

สาํนกังานเลขานุการรัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในกรม

หรือต่างสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  อาจทาํได้เมื่ อผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ทั้ง

สองฝ่ายได้ 

ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว  ทั้งนี้  ให้โอนไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับที่ ไม่สงู

กว่าเดิม  และรับเงนิเดือนในขั้นที่ ไม่สงูกว่าเดิม 



 ๖๖

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขนัได้  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับ

คัดเลือก  ให้ทาํได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.กาํหนด 

 การโอนข้าราชการพลเรือนผู้มไิด้ดาํรงตาํแหน่งที่  ก.พ.กาํหนดตามมาตรา ๔๐  ไป

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัที่  ก.พ.กาํหนดตามมาตรา ๔๐  ในต่าง

กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือต่างสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  หรือโอนจากกรมไปแต่งตั้ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งในสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  หรือโอนจากสาํนักงานเลขานุการ

รัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในกรม  จะทาํได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจาก ก.พ.แล้ว  ใน

การนี้ ให้ ก.พ.พิจารณาโดยคาํนึงถงึประโยชน์ที่ ทางราชการจะได้รับ  และให้ ก.พ.กาํหนด

ระดับของตาํแหน่งที่ จะแต่งตั้งและเงนิเดือนที่ จะให้ได้รับด้วย 

 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดับที่ ตํา่กว่าเดิม

ต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือต่างสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  หรือโอนจากกรมไป

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในสาํนักงานเลขานุการรัฐมนตรี  หรือโอนจากสาํนักงานเลขานุการ

รัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งในกรม  จะทาํได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจาก ก.พ.แล้ว  ใน

การนี้ ให้ ก.พ.พิจารณาโดยคาํนึงถงึเหตุผลความจาํเป็นและประโยชน์ที่ ทางราชการจะได้รับ  

และให้ ก.พ.กาํหนดเงนิเดือนที่ จะให้ได้รับด้วย 

 

มาตรา ๖๑  การโอนพนกังานเทศบาลที่ ไม่ใช่พนักงานเทศบาลวิสามญัและการโอน

ข้าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบญัญัตินี้และไม่ใช่ข้าราชการเมอืงหรือ

ข้าราชการวิสามัญ  มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัอาจทาํได้ถ้าเจ้าตัวสมคัรใจโดยผู้

มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ของกระทรวง  ทบวง  กรมที่ จะรับโอนทาํความตกลงกบั

ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสงักดัเดิม  แล้วเสนอเรื่องไปให้ ก.พ.

พิจารณาอนุมตัิ  ในการนี้  ให้ ก.พ.พิจารณาโดยคาํนึงถงึประโยชน์ที่ ทางราชการจะได้รับ  

มาตรา ๖๓  การโอนพนกังานส่วนท้องถิ่ น การโอนข้าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน

สามญัตามพระราชบญัญัตินี้และไม่ใช่ข้าราชการการเมอืง และการโอนเจ้าหน้าที่ ของ

หน่วยงานอื่ นของรัฐที่  ก.พ. กาํหนด มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั ตลอดจนจะ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงนิเดือนเท่าใด ให้

กระทาํได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ. กาํหนด 

 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถอืเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผู้ที่
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ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้ ก.พ. 

เป็นผู้พิจารณากาํหนด  แต่จะต้องไม่สงูกว่าข้าราชการพลเรือนสามญัที่ มคีุณวุฒิ  

ความสามารถ  และความชาํนาญงานในระดับเดียวกนั  ทั้งนี้   เว้นแต่เป็นการโอนตามวรรค

สาม 

 การโอนข้าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบญัญัตินี้และไม่ใช่   

ข้าราชการการเมอืง หรือข้าราชการวิสามญั  มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในกรมเดียวกนั

หรือในส่วนราชการใดที่ ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  เป็นผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุของส่วน

ราชการสงักดัเดิมด้วย  ให้ทาํได้ตามวรรคหนึ่ ง  โดยผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ไม่

ต้องทาํความตกลงในการโอน 

 การโอนพนกังานเทศบาลและข้าราชการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองซึ่ งเป็นผู้

สอบแข่งขนัได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือก    มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัให้ทาํได้ตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.กาํหนด 

 การโอนพนกังานส่วนท้องถิ่ นที่ ระเบยีบพนักงานนั้นบญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติ

หรือพระราชกฤษฎกีา  และไม่ใช่พนักงานวิสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัให้

ทาํได้เช่นเดียวกบัการโอนพนักงานเทศบาล 

 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถอืเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผู้ที่

โอนมาตามมาตรานี้ ในขณะที่ เป็นข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่ น

อื่ นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญัตินี้ ด้วย 

 

โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัตาม

พระราชบญัญัตินี้ ด้วย 

 

มาตรา ๖๒  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๕๗  

มาตรา ๕๘  หรือมาตรา ๖๐  แล้ว  หากภายหลังปรากฎว่าเป็นผู้มคีุณสมบตัิไม่ตรงตาม

คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั้น  ให้ผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๕๒  แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไป

มาตรา ๖๕  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไดร้ับแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งตามมาตรา ๖๑ แลว้ 

หากภายหลงัปรากฏวา่เป็นผูม้ีคุณสมบตัิไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั้น ให้

ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ แต่งตั้งผูน้ั้นใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่ง



 ๖๘ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ดาํรงตาํแหน่งตามเดิม  หรือตาํแหน่งอื่ นในระดับเดียวกบัตาํแหน่งเดิมที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติ

ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งโดยพลัน  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทอืนถงึการใดที่

ผู้นั้นได้ปฏบิตัิไปตามอนาําจและหน้าที่   และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่ นใดที่

ได้รับหรือมีสทิธจิะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งที่ ผู้นั้นมี

คุณสมบตัิไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง   

 ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งให้กลบัไปดาํรงตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งอื่ นตามวรรคหนึ่งให้รับ

เงนิเดือนในขั้นที่ พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม  และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มสีถานภาพอย่างใด

ในการที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งที่ ตนมคีุณสมบตัิไม่ตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งนั้น 

 

ตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภทเดียวกนัและระดบัเดียวกนัโดยพลนั แต่ทั้งนี้ไม่

กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ั้นไดป้ฏิบตัิไปตามอาํนาจและหนา้ที่ และการรับเงินเดือน

หรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่ไดร้ับหรือมีสิทธิจะไดร้ับอยูก่่อนไดร้ับคาํสัง่ใหก้ลบัไปดาํรง

ตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภทเดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

 การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนข์องผูท้ี่ไดร้ับแต่งตั้งใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่ง

ตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภทเดียวกนัและระดบัเดียวกนัตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่ ก.พ. กาํหนด  

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่งตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภท

เดยีวกนัและระดบัเดียวกนัตามวรรคหนึ่งได ้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดที่ผูน้ั้นไดร้ับแต่งตั้งใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัที่สูงขึ้นหรือไดร้ับแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทอื่นไปแลว้ ให ้ก.พ. 

พิจารณาเป็นการเฉพาะราย 

มาตรา ๖๓  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่ อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร  โดยมไิด้กระทาํ

การใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอนัเสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและไม่ได้ถูกสัง่

เปลี่ยนแปลงคาํสัง่ตามมาตรา ๑๑๘  วรรคสอง  เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่ น  

หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัในกระทรวง  ทบวง  กรมเดิม

ภายในกาํหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้ผู้มอีาํนาจตามมาตรา 

๕๒สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง  และรับเงนิเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  

ก.พ.กาํหนด 

 ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ ง  ให้มีสทิธไิด้

นับวันรับราชการก่อนถูกสัง่ให้ออกจากราชการ  รวมกบัวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
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ด้วยการรับราชการทหาร  และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลา

ราชการติดต่อกนัเพื่อประโยชน์ตามพระราชบญัญัตินี้   และตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็

บาํนาญข้าราชการเสมอืนว่าผู้นั้นมไิด้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

 

มาตรา ๖๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป

ปฏบิัติงานใด ๆ ซึ่งให้รับเวลาระหว่างนั้นสาํหรับการคาํนวณบาํเหนจ็บาํนาญเหมอืนเตม็

เวลาราชการภายในกาํหนดเวลาที่ คณะรัฐมนตรีอนุมตัิแต่ไม่เกนิสี่ ปีนับแต่วันไปปฏบิตัิงาน

ดังกล่าวให้ผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๕๒  สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง  และรับ

เงนิเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.กาํหนด 

 

 

มาตรา ๖๕  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณอีอก

จากราชการในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ  ถ้าสมคัรเข้ารับราชการและทางราชการ

ต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้ผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๕๒  สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งและรับเงนิเดือนตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.กาํหนดได้ 

 

 

มาตรา ๖๖  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่ นอื่ นซึ่งระเบียบพนักงานนั้นบญัญัติไว้

ในพระราชบญัญัติหรือพระราชกฤษฎกีา   ที่ ไม่ใช่พนักงานวิสามญั  หรือพนักงานซึ่ งออก

จากงานในระหว่างทดลองปฏบิตัิงาน  หรือข้าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามญัตาม

พระราชบญัญัตินี้   และไม่ใช่ข้าราชการการเมอืง  ข้าราชการวิสามญั  หรือข้าราชการซึ่ งออก

จากราชการในระหว่างทดลองปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ  ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการ

ไปแล้วถ้าสมัครเข้ารับราชการในตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัและทางราชการต้องการ

จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ของกระทรวง  ทบวง  

มาตรา ๖๔  พนกังานส่วนทอ้งถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหวา่งทดลองปฏิบตัิงานหรือ

ขา้ราชการที่ไม่ใช่ขา้ราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญตัินี้ และไม่ใช่ขา้ราชการ

การเมือง ขา้ราชการวิสามญัหรือขา้ราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตัิ

หนา้ที่ราชการ ผูใ้ดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว้ ถา้สมคัรเขา้รับราชการเป็น

ขา้ราชการพลเรือนสามญัและทางราชการตอ้งการจะรับผูน้ั้นเขา้รับราชการ ใหผู้บ้งัคบับญัชา

ซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ พิจารณาโดยคาํนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะไดร้ับ  

ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดบัใด และใหไ้ดร้ับ
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กรมที่ ต้องการจะรับเข้ารับราชการเสนอเรื่องไปให้ ก.พ.พิจารณาอนุมตัิ  ในการนี้  ให้ ก.พ.

พิจารณาโดยคาํนึงถงึประโยชน์ที่ ทางการจะได้รับ  ทั้งนี้   จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งระดับใด  และจะให้ได้รับเงนิเดือนเท่าใด  ให้ ก.พ.เป็นผู้พิจารณากาํหนด  แต่

จะต้องไม่สงูกว่าข้าราชการพลเรือนสามญัที่ มคีุณวุฒิ  ความสามารถและความชาํนาญงาน

ในระดับเดียวกนั 

 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถอืเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผู้เข้า

รับราชการตามวรรคหนึ่ งในขณะที่ เป็นข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  หรือพนกังานส่วน

ท้องถิ่ นอื่ นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ด้วย 

 

เงินเดือนเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ. กาํหนด 

 เพือ่ประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของผู้เข้า

รับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นอืน่นั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินีด้้วย 

มาตรา ๖๗  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งใดตามมาตรา ๔๖  วรรคหนึ่ ง  มาตรา ๕๐  มาตรา ๕๑  มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๓  

มาตรา ๖๔  มาตรา ๖๕  มาตรา ๖๖  หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทัว่ไปโดยไม่ได้

รับการยกเว้นในกรณทีี่ ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๓๐  หรือขาดคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมตัิจาก ก.พ.ตามมาตรา ๔๖  อยู่ก่อนกด็ี  มกีรณตี้องหาอยู่

ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบตัิเนื่ องจากกรณีต้องหานั้นกด็ี  ให้ผู้มีอาํนาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๒  สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทอืนถงึการ

ใดที่ ผู้นั้นได้ปฏบิตัิไปตามอาํนาจและหน้าที่   และการรับเงินเดือนหรือผลประโชยน์อื่ นใดที่

ได้รับหรือมีสทิธจิะได้รับจากทางราชการก่อนมคีาํสัง่ให้ออกนั้นและถ้าการเข้ารับราชการ

เป็นไปโดยสจุริตแล้ว  ให้ถอืว่าเป็นการสัง่ให้ออกเพื่อรับบาํเหนจ็บาํนาญทดแทนตาม

กฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

 

มาตรา ๖๖  ผูไ้ดร้ับบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั้งใหด้าํรง

ตาํแหน่งใดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ 

และมาตรา ๖๔ หากภายหลงัปรากฏวา่ขาดคุณสมบตัิทัว่ไปหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มโดยไม่ได้

รับการยกเวน้ในกรณีที่ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหน่งนั้นโดยไม่ไดร้ับอนุมตัิจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๑ อยูก่่อนกด็ี มีกรณีตอ้งหาอยูก่่อน

และภายหลงัเป็นผูข้าดคุณสมบตัิเนื่องจากกรณีตอ้งหานั้นกด็ี ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่

บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการโดยพลนั แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง

การใดที่ผูน้ั้นไดป้ฏิบตัิไปตามอาํนาจและหนา้ที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ์ื่นใด

ที่ไดร้ับหรือมีสิทธิจะไดร้ับจากทางราชการก่อนมีคาํสัง่ใหอ้อกนั้น และถา้การเขา้รับราชการ

เป็นไปโดยสุจริตแลว้ใหถ้ือวา่เป็นการสัง่ใหอ้อกเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

มาตรา ๖๘  ในกรณทีี่ ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัว่างลง  หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งไม่ มาตรา ๖๗  ในกรณทีี่ ตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัว่างลง หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งไม่
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สามารถปฏบิตัิหน้าที่ ราชการได้  และเป็นกรณีที่ มไิด้บญัญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

บริหารราชการแผ่นดิน  ให้ผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  มีอาํนาจสั่งให้ข้าราชการพล

เรือนที่ เหน็สมควรรักษาการในตาํแหน่งนั้นได้ 

 ผู้รักษาการในตาํแหน่งตามวรรคหนึ่ ง  ให้มอีาํนาจหน้าที่ ตามตาํแหน่งที่ รักษาการ

นั้น  ในกรณีที่ มกีฎหมายอื่ น  กฎ  ระเบยีบ  ข้อบงัคับ  มติคณะรัฐมนตรี  มติ

คณะกรรมการตามกฎหมายหรือคาํสัง่ผู้บังคับบัญชา  แต่งตั้งให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ  

เป็นกรรมการ  หรือให้มีอาํนาจหน้าที่ อย่างใดกใ็ห้ผู้รักษาการในตาํแหน่งทาํหน้าที่ กรรมการ  

หรือมอีาํนาจหน้าที่ อย่างนั้นในระหว่างที่ รักษาการในตาํแหน่ง  แล้วแต่กรณ ี

 

สามารถปฏบิตัิหน้าที่ ราชการได้ และเป็นกรณีที่ มไิด้บญัญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

บริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้บงัคับบญัชาซึ่ งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํนาจสั่งให้

ข้าราชการพลเรือนที่ เหน็สมควรรักษาการในตาํแหน่งนั้นได้ 

 ผู้รักษาการในตาํแหน่งตามวรรคหนึ่ ง ให้มีอาํนาจหน้าที่ ตามตาํแหน่งที่ รักษาการ

นั้น ในกรณทีี่ มีกฎหมายอื่ น กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ

ตามกฎหมายหรือคาํสั่งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือ

ให้มีอาํนาจหน้าที่ อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาการในตําแหน่งทาํหน้าที่ กรรมการ หรือมีอาํนาจ

หน้าที่ อย่างนั้นในระหว่างที่ รักษาการในตาํแหน่ง แล้วแต่กรณ ี

มาตรา ๖๙  ในกรณทีี่ มเีหตุผลความจาํเป็น  ผู้มีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  มอีาํนาจ

สั่งข้าราชการพลเรือนสามญัให้ประจาํกระทรวง  ประจาํทบวง  ประจาํกรม  ประจาํกองหรือ

ประจาํจังหวัด  แล้วแต่กรณ ี เป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจากตาํแหน่งหน้าที่ เดิมได้ตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 การให้ได้รับเงนิเดือน  การแต่งตั้ง  การเลื่อนขั้นเงนิเดือน  การดาํเนนิการทาง

วินัย  และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัตามวรรคหนึ่ ง  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๖๘  ในกรณทีี่ มเีหตุผลความจาํเป็น ผู้บงัคับบญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา 

๕๖ มอีาํนาจสัง่ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ประจาํส่วนราชการเป็นการชั่วคราว โดยให้พ้น

จากตาํแหน่งหน้าที่ เดิมได้ตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 การให้ได้รับเงนิเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงนิเดือน การดาํเนินการทางวินัยและ

การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดใน

กฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๗๐  ในกรณทีี่ มเีหตุผลความจาํเป็น  ผู้มีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๔๒  มอีาํนาจ

สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามญัพ้นจากตาํแหน่งหน้าที่ และขาดจากอตัราเงินเดือนใน

ตาํแหน่งเดิมโดยให้รับเงนิเดือนในอตัรากาํลังทดแทนที่  ก.พ.กาํหนดได้  ทั้งนี้   ตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 การให้พ้นจากตาํแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน  การแต่งตั้ง  การเลื่ อนขั้น

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไดร้ับอนุญาตใหล้าดว้ยเหตุใดเป็นเวลา

เกินหนึ่งปีไม่วา่จะไดร้ับเงินเดือนในระหวา่งลาหรือไม่ ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุ

ตามมาตรา ๕๖ มีอาํนาจสัง่ใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัผูน้ั้นพน้จากตาํแหน่งหนา้ที่และขาด

จากอตัราเงินเดือนในตาํแหน่งเดิมโดยใหร้ับเงินเดือนในอตัรากาํลงัทดแทนที่ ก.พ. กาํหนด

ได ้ ทั้งนี้ ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. ในกรณทีี่มีเหตุผลความจําเป็น ผู้มอีาํนาจสั่ง



 ๗๒

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เงนิเดือน  การดาํเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามญั  

ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

บรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่งหน้าทีแ่ละขาด

จากอตัราเงนิเดือนในตําแหน่งเดิมโดยให้รับเงนิเดอืนในอตัรากาํลงัทดแทนโดยมีระยะเวลา

ตามที ่ก.พ. กาํหนดได้ ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีก่าํหนดในกฎ ก.พ. 

 การใหพ้น้จากตาํแหน่ง การใหไ้ดร้ับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การ

ดาํเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัตามวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนดในกฎก.พ. 

 ในกรณีที่หมดความจาํเป็นหรือครบกาํหนดระยะเวลาการใหร้ับเงินเดือนใน

อตัรากาํลงัทดแทน ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ใหข้า้ราชการพล

เรือนสามญัผูน้ั้นพน้จากการรับเงินเดือนในอตัรากาํลงัทดแทนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

ตามเดิมหรือตาํแหน่งอื่นในประเภทเดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

  มาตรา ๖๙/๑  ในกรณทีีศ่าลปกครองมีคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดสั่งให้เพกิถอนคาํสั่ง

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ.โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีในการสั่งการตามสมควรเพือ่เยยีวยาและแก้ไขหรือดําเนินการตามที่

เห็นสมควรได้ 

 

 



 ๗๓

 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 หมวด ๔ 

การเพิ่มพูนประสทิธภิาพและ 

เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติราชการ 

   

 

มาตรา ๗๐  ใหส้่วนราชการมีหนา้ที่ดาํเนินการใหม้ีการเพิม่พนูประสิทธิภาพและเสริมสร้าง

แรงจูงใจแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญั เพื่อใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัมีคุณภาพ คุณธรรม 

จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบตัิราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ  ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.พ. กาํหนด 

 ในกรณทีี่เห็นสมควรและ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและเพื่อการประหยดั สาํนกังาน 

ก.พ. จะจดัใหม้ีการเพิ่มพนูประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรค

หนึ่งกไ็ด ้

 มาตรา ๗๑ ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ที่จะตอ้งปฏิบตัิตนต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมีคุณธรรม

และเที่ยงธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดาํรงตนเป็นขา้ราชการที่ดี 

หมวด ๓ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

และเสริมสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิราชการ 

------------------ 

 

มาตรา ๗๑    ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดปฏบิตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการและ

 

 

 

มาตรา ๗๒  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดประพฤติตนอยูใ่นจรรยาและระเบียบวินยัและ



 ๗๔

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ปฏบิัติราชการมีประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในระดับอนัเป็นที่ พึงพอใจของทางราชการ

ถอืวาผู้นั้นมคีวามชอบ  จะได้รับบาํเหนจ็ความชอบซึ่ งอาจเป็นคาํชมเชย  เครื่องเชิดชูเกยีรติ

รางวัล  หรือการได้เลื่อนขั้นเงนิเดือนตามควรแก่กรณ ี

 

ปฏิบตัิราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ ให้

ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหต้ามควรแก่กรณีตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. และจะให้

บาํเหน็จความชอบอยา่งอื่น ซึ่งอาจเป็นคาํชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวลั ดว้ยกไ็ด ้

มาตรา ๗๒  การเลื่ อนขั้นเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนสามญั  ให้ผู้บังคับบญัชาพิจารณาโดย

คาํนึงถงึคุณภาพและปริมาณงาน  ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานที่ ได้ปฏบิตัิมา  

ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏบิัติงาน  ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏบิตัิ

ตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดใน 

กฎ ก.พ. 

 การเลื่ อนขั้นเงนิเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ อยู่ในหลกัเกณฑต์ามวรรคหนึ่ ง  

ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บงัคับบัญชาที่ จะพิจารณา 

 ในกรณทีี่ ไม่เลื่อนขั้นเงนิเดือนประจาํปีให้ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดให้

ผู้บังคับบญัชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ ไม่เลื่ อนขั้นเงินเดือนให้ 

 

  

 

มาตรา ๗๓  การเลื่อนขั้นเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนสามญั  ให้ดาํเนินการตามมาตรา ๗๒  

และให้ผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒ (๑)  (๒) (๓) (๔) (๕)  หรือ (๖)  แล้วแต่กรณี  เป็น

ผู้สั่งเลื่อน 

 การเลื่ อนขั้นเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนสามญัในราชการบริหารส่วนภมูภิาคให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งข้อเทจ็จริงและความเหน็เกี่ ยวกบัการควรเลื่ อนหรือไม่ควรเลื่อนไปยัง

อธบิดีผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา 

 สาํหรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนสามญัตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ลง

มาในราชการบริหารส่วนภมูิภาค  ซึ่งมใิช่หัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัด  คณะรัฐมนตรีจะ

 



 ๗๕ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบญัชาสั่งเลื่อนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนด

ในกฎ ก.พ.ตามมาตรา ๗๒  กไ็ด้ 

 

มาตรา ๗๔  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่ องจากการปฏบิัติหน้าที่

ราชการ  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่ อนขั้นเงนิเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ใน

การคาํนวณบาํเหนจ็บาํนาญกไ็ด้ 

 

มาตรา ๗๓ ๗๕ ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบตัิหนา้ที่

ราชการ ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผู้น้ั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชนใ์นการ

คาํนวณบาํเหน็จบาํนาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อืน่ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๗๕  ให้มีการพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัตามมาตรา ๔๖  

วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๕๐  ก่อนมอบหมายหน้าที่ ให้ปฏบิตัิเพื่อให้รู้ระเบยีบแบบแผนของ

ทางราชการ  หลักและวิธปีฏบิตัิราชการ  บทบาทและหน้าที่ ของข้าราชการในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  และแนวทางปฏบิัติตนเพื่อเป็น

ข้าราชการที่ ดี  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.กาํหนด 

 

 

มาตรา ๗๖  ให้ผู้บังคับบญัชามหีน้าที่ พัฒนาผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  

ทกัษะ  ทศันคติที่ ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อนัจะทาํให้ปฏบิัติหน้าที่ ราชการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ.  กาํหนด 

 

 

มาตรา  ๗๗  ให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนก่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งบาง

ตาํแหน่ง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทกัษะ  ทศันคติที่ ดี  คุณธรรมและจริยธรรมอนัจะทาํให้

ปฏบิัติหน้าที่ ราชการในตาํแหน่งนั้นได้อย่างมีประสทิธภิาพ  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

ที่  ก.พ. กาํหนด 

 



 ๗๖ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๗๘  การพัฒนาข้าราชการพลเรือนโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ  และ

การให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏบิตัิการวิจยัในต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบยีบ

ที่  ก.พ.วางไว้  เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะได้กาํหนดเป็นอย่างอื่ น 

 

มาตรา ๗๔  ๗๓ การใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบตัิการวิจยัในประเทศหรือต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ 

ก.พ. กาํหนด 

มาตรา ๗๙   ให้ผู้บังคับบญัชามหีน้าที่ ประเมนิผลการปฏบิตัิราชการของผู้อยู่ใต้บงัคับ

บญัชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  พัฒนาข้าราชการพลเรือน  

เพิ่มพูนประสทิธภิาพในการปฏบิัติราชการ  และมีหน้าที่ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับ

บญัชาปฏบิัติตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการและปฏบิตัิราชการมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประสทิธผิล  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  ก.พ. กาํหนด 

 

มาตรา ๗๕ ๗๔ ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั

บญัชาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ที่ ก.พ. กาํหนด 

 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหน้าํไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการพฒันาและเพิ่มพนู

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการดว้ย 

 



 ๗๗ 

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 หมวด ๕ 

การรักษาจรรยาข้าราชการ 

   

 

มาตรา ๗๖  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ ส่วนราชการกาํหนด

ไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ ดี มเีกยีรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะ

ในเรื่องดังต่อไปนี้  

 (๑) การยึดมั่นและยนืหยัดทาํในสิ่ งที่ ถูกต้อง 

 (๒) ความซื่อสตัย์สจุริตและความรับผดิชอบ 

 (๓) การปฏบิัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 (๔) การปฏบิัติหน้าที่ โดยไม่เลือกปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรม 

 (๕) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน 

 ให้ส่วนราชการกาํหนดข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกบั

ลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

 ในการกาํหนดข้อบงัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จดัให้มกีารรับ

ฟังความคิดเหน็ของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 มาตรา ๗๗  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดไม่ปฏบิตัิตามจรรยาข้าราชการอนัมใิช่เป็น

ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบญัชาตักเตือน นาํไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงนิเดือน 

หรือสัง่ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา 

 



 ๗๘ 

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

หมวด ๔ 

วินยัและการรกัษาวินยั 

--------------- 

มาตรา ๘๐  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องรักษาวินัยตามที่ บญัญัติเป็นข้อห้ามและข้อบญัญัติไว้ในหมวดนี้   โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

 

หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 

   

 

มาตรา ๗๘  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งรักษา

วินยัโดยกระทาํการหรือไม่กระทาํการตามที่

บญัญตัิไวใ้นหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏบิัติ

ราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวนิัย

ตามทีบ่ัญญตัิไว้ในหมวดนีแ้ล้ว ต้องรักษาวนิัย

โดยกระทาํการหรือไม่กระทาํการตามทีก่าํหนด

ในกฎ ก.พ. ด้วย 

มาตรา ๘๑  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยด้วยความบริสทุธิ์ ใจ 

 

มาตรา ๗๙  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้อง

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ

บริสทุธิ์ ใจ 

 มาตรา ๘๐  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้ง

กระทาํการอนัเป็นข้อปฏิบัติดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ราชการดว้ย



 ๗๙ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ความซื่อสัตย ์สุจริต และเที่ยงธรรม 

 (๒) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ราชการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของ

รัฐบาล และปฏิบตัิตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ 

 (๓) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ราชการให้

เกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการดว้ยความ

ตั้งใจ อตุสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์

ของทางราชการ 

 (๔) ตอ้งปฏิบตัิตามคาํสั่งของ

ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งสัง่ในหนา้ที่ราชการโดยชอบ

ดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดย

ไม่ขดัขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถา้เห็นวา่การปฏิบตัิ

ตามคาํสัง่นั้นจะทาํใหเ้สียหายแก่ราชการ หรือ

จะเป็นการไม่รักษาประโยชนข์องทางราชการ 

จะตอ้งเสนอความเห็นเป็นหนงัสือทนัทีเพื่อให้

ผูบ้งัคบับญัชาทบทวนคาํสัง่นั้น และเมื่อได้

เสนอความเห็นแลว้ ถา้ผูบ้งัคบับญัชายนืยนัให้

ปฏิบตัิตามคาํสั่งเดิม ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้ง



 ๘๐ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ปฏิบตัิตาม 

 (๕) ตอ้งอทุิศเวลาของตนใหแ้ก่

ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ที่ราชการมิได ้

 (๖) ตอ้งรักษาความลบัของทาง

ราชการ 

 (๗) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความ

สามคัคีและตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบตัิ

ราชการระหวา่งขา้ราชการดว้ยกนัและผูร้่วม

ปฏิบตัิราชการ 

 (๘) ตอ้งตอ้นรับ ใหค้วามสะดวก ให้

ความเป็นธรรม และใหก้ารสงเคราะห์แก่

ประชาชนผูต้ิดต่อราชการเกี่ยวกบัหนา้ที่ของตน 

 (๙) ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ราชการและในการ

ปฏิบตัิการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชน กบั

จะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบของทางราชการวา่

ดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการดว้ย 

 (๑๐) ตอ้งรักษาชื่อเสียงของตน และ

รักษาเกียรติศกัดิ์ของตาํแหน่งหนา้ที่ราชการของ

ตนมิใหเ้สื่อมเสีย 



 ๘๑

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

 (๑๑) กระทาํการอื่นใดตามที่กาํหนด

ในกฎ ก.พ. 

 

 มาตรา ๘๑  ขา้ราชการพลเรือนสามญัตอ้งไม่

กระทาํการใดอนัเป็นขอ้หา้ม ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดขอ้ความ

ซึ่งควรตอ้งแจง้ ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย  

 (๒) ตอ้งไม่ปฏิบตัิราชการอนัเป็นการ

กระทาํการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผูส้ั่งใหก้ระทาํ

หรือไดร้ับอนุญาตเป็นพิเศษชัว่ครั้งคราว  

 (๓) ตอ้งไม่อาศยัหรือยอมใหผู้อ้ื่น

อาศยัตาํแหน่งหนา้ที่ราชการของตนหา

ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น  

 (๓/๑) ต้องไม่ประมาทเลนิเล่อใน

หน้าที่ราชการ  

 (๔) ตอ้งไม่กระทาํการหรือยอมให้

ผูอ้ื่นกระทาํการหาผลประโยชนอ์นัอาจทาํให้

เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศกัดิ์



 ๘๒

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ของตาํแหน่งหนา้ที่ราชการของตน 

 (๕) ตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

หรือผูจ้ดัการ หรือดาํรงตาํแหน่งอื่นใดที่มี

ลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุน้ส่วน

หรือบริษทั 

 (๖) ตอ้งไม่กระทาํการอยา่งใดที่เป็น

การกลัน่แกลง้ กดขี่ หรือขม่เหงกนัในการ

ปฏิบตัิราชการ และตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็น

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาํหนด

ในกฎ ก.พ. 

 (๖/๑) ต้องไม่กระทาํการอนัเป็นการ

ล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศตามทีก่าํหนดใน

กฎ ก.พ. 

 (๗) ตอ้งไม่ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี่ 

หรือข่มเหงประชาชนผูต้ิดต่อราชการ 

 (๘) ไม่กระทาํการอื่นใดตามที่กาํหนด

ในกฎ ก.พ. 

 มาตรา ๘๒  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่

ปฏิบตัิตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ และมาตรา 



 ๘๓

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๘๐ หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๑ ผูน้ั้นเป็น

ผูก้ระทาํผดิวินยั 

 มาตรา ๘๓  การกระทาํผดิวินยัในลกัษณะ

ดงัต่อไปนี้ เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

 (๑) ปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิ

หนา้ที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความ

เสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด หรือปฏิบตัิ

หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ราชการโดยทุจริต 

 (๒) ละทิ้งหรือทอดทิง้หนา้ที่ราชการ

โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรเป็นเหตุใหเ้สียหาย

แก่ราชการอยา่งร้ายแรง หรือละทิ้งหนา้ที่

ราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินสิบ

หา้วนั โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบของทางราชการ 

 (๒/๑) ละทิง้หน้าที่ราชการติดต่อใน

คราวเดียวกนัเป็นเวลาเกนิสิบห้าวนั โดยไม่มี

เหตุอนัสมควร หรือโดยมพีฤติการณ์อนัแสดง

ถึงความจงใจไม่ปฏบิัติตามระเบียบของทาง



 ๘๔

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ราชการ 

 (๓) กระทาํการอนัไดช้ื่อวา่เป็นผู ้

ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง  

 (๔) ดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี่ ข่มเหง 

หรือทาํร้ายประชาชนผูต้ิดต่อราชการอยา่ง

ร้ายแรง 

 (๕) กระทาํความผดิอาญาจนไดร้ับ

โทษจาํคุกหรือโทษที่หนกักว่าโทษจาํคุก โดยคาํ

พิพากษาถึงที่สุดใหจ้าํคุกหรือใหร้ับโทษที่หนกั

กวา่โทษจาํคุก  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิ

ที่ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

 (๖) ละเวน้การกระทาํหรือกระทาํการ

ใดๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๘๐ หรือ

ฝ่าฝืนขอ้หา้มตามมาตรา ๘๑ อนัเป็นเหตุให้

เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 

 (๗) ละเวน้การกระทาํหรือกระทาํการ

ใด ๆ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๗๘ วรรค

สอง และมาตรา ๘๐ (๑๑) หรือฝ่าฝืนขอ้หา้มตาม

มาตรา ๘๑ (๘) ที่มีกฎ ก.พ. กาํหนดใหเ้ป็น



 ๘๕ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง  

 (๘) กระทาํการอื่นตามพระราชบญัญตัิ

นี้ที่กาํหนดใหเ้ป็นการกระทาํผดิวินยัอยา่ง

ร้ายแรง 

 มาตรา ๘๔  กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง  

มาตรา ๘๐ (๑๑) มาตรา ๘๑ (๖/๑) และ (๘) และ

มาตรา ๘๓ (๗) ใหใ้ชส้าํหรับการกระทาํที่

เกิดขึ้นภายหลงัจากที่กฎ ก.พ. ดงักล่าวใชบ้งัคบั 

มาตรา ๘๒  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องปฏบิัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเที่ ยงธรรม 

 ห้ามมใิห้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่ นอาศัยอาํนาจหน้าที่ ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อื่ น 

 การปฏบิตัิหรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่ นได้ประโยชน์ที่ มคิวรได้  เป็นการทุจริตต่อ

หน้าที่ ราชการและเป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

มาตรา ๘๓  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องตั้งใจปฏบิตัิหน้าที่ ราชการให้เกดิผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

 
 

มาตรา ๘๔  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องปฏบิัติหน้าที่ ราชการด้วยความอตุสาหะ  เอาใจใส่  ระมดัระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  

และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ราชการ 

 การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ราชการ  อนัเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 



 ๘๖ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

มาตรา ๘๕   ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องปฏบิัติหน้าที่ ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบยีบของทางราชการ   มติคณะรัฐมนตรี  

และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสยีหายแก่ราชการ 

 การปฏบิตัิหน้าที่ ราชการโดยจงใจไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบยีบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของรัฐบาล  

อนัเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

มาตรา ๘๖  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องถือว่าเป็นหน้าที่ พิเศษที่ จะสนใจและรับทราบเหตุการณเ์คลื่อนไหววอนัอาจเป็นภยนัตรายต่อ

ประเทศชาติและต้องป้องกนัภยันตรายซึ่งจะบังเกดิแก่ประเทศชาติจนเตม็ความสามารถ 

 

 

มาตรา ๘๗  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องรักษาความลับของทางราชการ 

 การเปิดเผยความลับของทางราชการ  อนัเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

มาตรา ๘๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏบิัติตามคาํสัง่ของผู้บังคับบญัชาซึ่ งสั่งในหน้าที่ ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ  โดยไม่ขดัขนืหรือหลกีเลี่ ยง  แต่ถ้าเหน็ว่าการปฏบิตัิตามคาํสั่งนั้นจะทาํให้เสยีหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษา

ประโยชน์ของทางราชการ  จะเสนอความเหน็เป็นหนังสอืทนัทเีพื่อให้ผู้บงัคับบัญชาทบทวนคาํสั่งนั้นกไ็ด้  และเมื่ อได้เสนอความเหน็แล้ว  

ถ้าผู้บังคับบญัชายืนยนัให้ปฏบิตัิตามคาํสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบญัชาต้องปฏบิัติตาม 

 การขดัคาํสัง่หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏบิตัิตามคาํสั่งของผู้บังคับบญัชา  ซึ่งสัง่ในหน้าที่ ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบของ

ทางราชการ  อนัเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

มาตรา ๘๙   ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องปฏบิัติราชการโดยมใิห้เป็นการกระทาํการข้ามผู้บังคับบญัชาเหนือตน  เว้นแต่ผู้บงัคับบญัชา

เหนือขึ้นไปเป็นผู้สัง่ให้กระทาํหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว 

 

 



 ๘๗ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

มาตรา ๙๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่รายงานเทจ็ต่อผู้บังคับบญัชาการรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง   ถือว่าเป็นการ

รายงานเทจ็ด้วย 

 การรายงานเทจ็ต่อผู้บงัคับบญัชา  อันเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  

 

 

มาตรา ๙๑  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องถือและปฏบิตัิตามระเบยีบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  และจรรยาบรรณของ

ข้าราชการพลเรือนตามข้อบงัคับที่  ก.พ.กาํหนด 

 

 

มาตรา ๙๒  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องอุทศิเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการมไิด้ 

 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสยีหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือละทิ้งหน้าที่

ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกนิกว่าสบิห้าวันโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  หรือโดยมีพฤติการณอ์นัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏบิตัิ

ตามระเบียบของทางราชการ  เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

มาตรา ๙๓  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องสภุาพเรียบร้อย  รักษาความสามคัคีและไม่กระทาํการอย่างใดที่ เป็นการกลั่นแกล้งกนั  และ

ต้องช่วยเหลือกนัในการปฏบิตัิราชการระหว่างข้าราชการด้วยกนัและผู้ร่วมปฏบิตัิราชการ 
 

มาตรา ๙๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการเกี่ ยวกับหน้าที่ ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสภุาพเรียบร้อย  ห้ามมิให้ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มา

ติดต่อราชการ 

 การดูหมิ่ น  เหยียดหยาม  กดขี่   หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

มาตรา ๙๕   ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทาํการหรือยอมให้ผู้อื่ นกระทาํการหาผลประโยชนอ์นัอาจทาํให้เสยีความเที่ ยงธรรมหรือ

เสื่ อมเสยีเกียรติศักดิ์ของตาํแหน่งหน้าที่ ราชการของตน 
 



 ๘๘

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

 

มาตรา ๙๖  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องไม่เป็นกรรมการผู้จดัการหรือผู้จดัการหรือดาํรงตาํแหน่งอื่ นใดที่ มีลักษณะงานคล้ายคลึงกนันั้น

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั 

 

 

มาตรา ๙๗   ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ  และในการปฏบิตัิการอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง

กบัประชาชน  กับจะต้องปฏบิัติตามระเบยีบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมอืงของข้าราชการด้วย 

 

 

มาตรา ๙๘  ข้าราชการพลเรือนสามญัต้องรักษาชื่ อเสยีงของตน  และรักษาเกยีรติศักดิ์ของตาํแหน่งหน้าที่ ราชการของตนมใิห้เสื่ อมเสยี  

โดยไม่กระทาํการใด ๆ อนัได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

 การกระทาํความผดิอาญาจนได้รับโทษจาํคุก  หรือโทษที่ หนักกว่าจาํคุกโดยคาํพิพากษาถงึที่ สดุให้จาํคุก  หรือให้รับโทษที่ หนัก

กว่าจาํคุก  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผดิที่ ได้กระทาํโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือกระทาํการอื่ นใดอนัได้ชื่อเป็นผู้ประพฤติ

ชั่วอย่างร้ายแรง  เป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

 

มาตรา ๙๙  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ เสริมสร้างและพัฒนาให้อยู่ใต้บังคับบญัชามวีินัย  ป้องกนัมใิห้ผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชากระทาํผิดวินัย  

และดาํเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชาซึ่งมกีรณีอนัมีมูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัย 

 การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบญัชามวีินยั  ให้กระทาํโดยการปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างที่ ดี  การฝึกอบรม  การสร้าง

ขวัญและกาํลังใจ  การจูงใจ  หรือการอื่ นใดในอนัที่ จะเสริมสร้างและพัฒนาทศันคติ  จติสาํนึก  และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชาให้

เป็นไปในทางที่ มวีินยั 

 การป้องกนัมใิห้ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชากระทาํผดิวินัย  ให้กระทาํโดยการเอาใจใส่  สงัเกตการณ ์ และขจดัเหตุที่ อาจก่อให้เกดิการ

กระทาํผดิวินัยในเรื่องอนัอาจอยู่ในวิสยัที่ จะดาํเนินการป้องกนัตามควรแก่กรณีได้   

 เมื่อปรากฎกรณมีมีูลค่าที่ ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาํผดิวินัยโดยมพียานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว  ให้

ผู้บังคับบญัชาดาํเนินการทางวินัยทนัท ี

 เมื่อมกีารกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา  หรือมีกรณเีป็นที่ สงสยัว่า  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระทาํผดิวินัยโดยยังไม่มี

มาตรา ๘๕  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ที่เสริมสร้าง

และพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา มีวินยั และ

ป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระทาํผดิวินยั  

ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาํหนด 



 ๘๙

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

พยานหลักฐาน  ให้ผู้บังคับบญัชารีบดาํเนินการสบืสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนว่ากรณีมีมูลที่ ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาํผิดวินัยหรือไม่  

ถ้าเหน็ว่ากรณไีม่มมีูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัย  จึงจะยุติเรื่องถ้าเหน็ว่ากรณีมมีูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัย   กใ็ห้ดาํเนินการ

ทางวินัยทนัท ี

 การดาํเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาซึ่งมกีรณีอนัมมีูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัย  ให้ดาํเนินการตามที่ บัญญัติไว้ใน

หมวด ๕ 

 ผู้บังคับบญัชาผู้ใดละเลยไม่ปฏบิตัิหน้าที่ ตามมาตรานี้   และตามหมวด ๕  หรือปฏบิตัิหน้าที่ ดังกล่าวโดยไม่สจุริต  ให้ถอืว่าผู้นั้น

กระทาํผดิวินัย 

มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏบิตัิตามข้อปฏบิัติทางวินัยตามที่ บญัญัติไว้ในหมวดนี้   ผู้นั้นเป็น

ผู้กระทาํผดิวินัย  จกัต้องได้รับโทษทางวินัยเว้นแต่มเีหตุอันควรงดโทษตามที่ บัญญัติไว้ในหมวด ๕ 

 โทษทางวินัยม ี๕ สถาน  คือ 

(๑) ภาคทณัฑ ์

(๒) ตัดเงนิเดือน 

(๓) ลดขั้นเงนิเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 

 

มาตรา ๘๖  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ด

กระทาํผดิวินยั จะตอ้งไดร้ับโทษทางวินยั เวน้

แต่มีเหตุอนัควรงดโทษตามที่บญัญตัิไวใ้น

หมวด ๗ การดําเนินการทางวนิัย 

 โทษทางวินยัมี ๕ สถาน ดงัต่อไปนี้ 

 (๑) ภาคทณัฑ ์

 (๒) ตดัเงินเดือน 

 (๓) ลดเงินเดือน 

 (๔) ปลดออก 

 (๕) ไล่ออก 

มาตรา ๑๐๑  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามญัให้ทาํเป็นคาํสัง่วิธกีารออกคาํสัง่เกี่ ยวกบัการลงโทษ  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่  ก.พ.วาง

ไว้  ผู้สัง่ลงโทษต้องสัง่ลงโทษให้เหมาะสมกบัความผิด  และมใิห้เป็นไปโดยพยาบาท  โดยอคติ  หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ที่ ไม่มี

ความผิด  ในคาํสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาํผดิวินัยในกรณีใดตามมาตราใด 

มาตรา ๘๗  การลงโทษข้าราชการพลเรือน

สามัญให้ทํา เป็นคําสั่ง  ผู ้สั่ งลงโทษต้องสั่ง

ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิและตอ้งเป็นไป



 ๙๐

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

 ดว้ยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  โดย

ในคาํสั่งลงโทษให้แสดงว่าผูถู้กลงโทษกระทาํ

ผดิวินยัในกรณีใดและตามมาตราใด 

 

 หมวด ๗ 

การดาํเนินการทางวินัย 

   

 

มาตรา ๘๘  เมื่ อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่

สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาํ

ผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ต้องรายงาน

ให้ผู้บังคับบญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา 

๕๖ ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมี

อาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ดาํเนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยเร็วด้วยความยุติธรรม

และโดยปราศจากอคติ 

 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ผู้ใดละเลยไม่

ปฏิบัติหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ ง หรือปฏิบัติหน้าที่

โดยไม่สจุริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทาํผดิวินัย 

 อาํนาจหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมี



 ๙๑

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ตามหมวดนี้  

ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๖ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับตํ่าลง

ไปปฏบิัติแทนตามหลักเกณฑท์ี่  ก.พ. กาํหนดก็

ได้ 

 มาตรา ๘๙  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๘๘ 

หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบญัชาซึ่งมี

อาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ให้

ผู้บังคับบญัชาซึ่ งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๖ รีบดาํเนินการหรือสั่งให้ดาํเนินการสบืสวน

หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ ควร

กล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาํผดิวินัยหรือไม่ ถ้าเหน็ว่า

กรณไีม่มมีูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัยก็

ให้ยุติเรื่องได้ 

 ในกรณทีี่ เหน็ว่ามมีูลที่ ควรกล่าวหาว่า

ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระทาํผดิวินัย

โดยมพียานหลกัฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้

ดาํเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา 

๙๑ แล้วแต่กรณ ี

 

 มาตรา ๙๐  ในกรณทีี่ ผลการสบืสวนหรือ

พิจารณาตามมาตรา ๘๙ ปรากฏว่ากรณีมมีูล 



 ๙๒

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ถ้าความผิดนั้นมใิช่เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุป

พยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้ง

รับฟังคาํชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 

ผู้บังคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ 

เหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาํผิดตามข้อกล่าวหา 

ให้ผู้บังคับบญัชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดย

ไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกไ็ด้ 

 ในกรณตีามวรรคหนึ่ ง ถ้า

ผู้บังคับบญัชาซึ่ งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๖ เหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาํผดิตามข้อ

กล่าวหา ให้ผู้บังคับบญัชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง 

 

 มาตรา ๙๑  ในกรณทีี่ ผลการสบืสวนหรือ

พิจารณาตามมาตรา ๘๙ ปรากฏว่ากรณมีมีูล

อนัเป็นความผดิวินัยอย่างร้ายแรง ให้

ผู้บงัคับบญัชาซึ่ งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวน

ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้

ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคาํชี้แจงของ

ผู้ถูกกล่าวหา เมื่ อคณะกรรมการสอบสวน

ดาํเนินการเสรจ็ ให้รายงานผลการสอบสวน



 ๙๓ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

และความเหน็ต่อผู้บังคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสัง่

บรรจุตามมาตรา ๕๖ 

 ถ้าผู้บังคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๖ เหน็ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาํ

ผดิตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเหน็ว่าผู้

ถูกกล่าวหาได้กระทาํผดิตามข้อกล่าวหาให้

ดาํเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา 

๙๕ แล้วแต่กรณ ี

 มาตรา ๙๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

สาํหรับกรณีที่ ข้าราชการพลเรือนสามัญตาํแหน่ง

ต่างกนั หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกนัถูก

กล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัยร่วมกนั ให้ดาํเนินการ

ดังต่อไปนี้  

 (๑) สาํหรับข้าราชการพลเรือนสามญั

ในกรมเดียวกนั ที่ อธบิดีหรือปลัดกระทรวงถูก

กล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัยร่วมกบัผู้อยู่ใต้บงัคับ

บญัชา ให้ปลดักระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง แล้วแต่กรณี เป็นผู้สัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 

 (๒) สาํหรับข้าราชการพลเรือนสามญั

ต่างกรมในกระทรวงเดียวกนัถูกกล่าวหาว่า

กระทาํผดิวินยัร่วมกนั ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สัง่



 ๙๔

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณี

ที่ ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 

 (๓) สาํหรับข้าราชการพลเรือนสามญั

ต่างกระทรวงกนัถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัย

ร่วมกนั ให้ผู้บังคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสัง่บรรจุ

ตามมาตรา ๕๖ ร่วมกนัแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน เว้นแต่เป็นกรณทีี่ มผีู้ถูกกล่าวหาดาํรง

ตาํแหน่งประเภทบริหารระดับสงูร่วมด้วย ให้

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 

 (๔) สาํหรับกรณีอื่ น ให้เป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎ ก.พ. 

หมวด ๕ 

การดาํเนินการทางวินัย 

------------- 

 

มาตรา ๑๐๒    การดาํเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามญั  ซึ่งมกีรณีอนัมมีูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัย  ให้สอบสวน

เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

 การดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินยัอย่างไม่ร้ายแรงให้ดาํเนินการตามวิธกีารที่ ผู้บังคับบญัชา

มาตรา ๙๓  หลักเกณฑ ์วิธกีาร และระยะเวลา

เกี่ ยวกบัการดาํเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 ในกรณทีี่ เป็นความผดิที่ ปรากฏชัด

แจ้งตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. จะดาํเนนิการ

ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนกไ็ด้ 

 



 ๙๕

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

เหน็สมควร  ถ้าเป็นกรณกีล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาํการสอบสวน  และในการสอบสวนนี้ ต้อง

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่ มใีห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานกไ็ด้  ทั้งนี้   

เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาํสบืแก้ข้อกล่าวหา  เมื่ อดาํเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาํผิดวินัยกใ็ห้ดาํเนนิการตาม

มาตรา ๑๐๓  หรือมาตรา ๑๐๔   แล้วแต่กรณ ี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระทาํผดิวินัย  จึงจะยุติเรื่องได้ 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง  ให้ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  เป็นผู้สัง่แต่งตั้ง 

 ในกรณทีี่ ข้าราชการพลเรือนสามญัตาํแหน่งต่างระดับกนัถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกนั  ให้ผู้มีอาํนาจสัง่บรรจุ

ตามมาตรา ๕๒  สาํหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ มตีาํแหน่งในระดับสงูกว่าเป็นผู้ดาํเนินการตามวรรคสามได้ 

 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  มอีาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง  สาํหรับข้าราชการพลเรือนสามญั

ในทุกกระทรวง  ทบวง  กรม 

 ในกรณทีี่ ผู้บังคับบญัชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาํการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคสอง  ใน

เรื่องที่ ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๔ (๔)  หรือมาตรา ๑๑๕  และคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว  คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองจะนาํสาํนวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสาํนวน

การสอบสวน  และทาํความเหน็เสนอผู้สัง่แตั่งตั้งคระกรรมการสอบสวนโดยถอืว่าได้มกีารสอบสวนตามวรรคสองแล้วกไ็ด้  แต่ทั้งนี้ ต้อง

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่ มใีห้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานกไ็ด้  และต้อง

ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาํสบืแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารที่ เกี่ ยวกบัการสอบสวนพิจารณากรณีที่ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 ในกรณทีี่ เป็นกรณคีวามผิดที่ ปรากฏชัดแจ้งตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.จะดาํเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนกไ็ด้ 

 

มาตรา ๑๐๓  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระทาํผดิวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บงัคับบญัชาสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ ตัดเงนิเดือน  หรือลดขั้น

เงนิเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผดิ  ถ้ามเีหตุอนัควรลดหย่อน  จะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด้  แต่สาํหรับการ

มาตรา ๙๔  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใด

กระทาํผดิวินยัอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบญัชา



 ๙๖

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ลงโทษภาคทณัฑใ์ห้ใช้เฉพาะกรณกีระทาํผดิวินัยเลก็น้อย  หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน  ซึ่งยังไม่ถึงกบัจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน   ถ้า

ผู้บังคับบญัชาเหน็ว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสงูกว่าที่ ตนมอีาํนาจสั่งลงโทษ  ให้รายงานต่อผู้บงัคับบัญชาของผู้นั้นที่ มอีาํนาจเพื่อให้

พิจารณาดาํเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณ ี

 ในกรณกีระทาํผิดวินัยเลก็น้อย  และมเีหตุอนัควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ทาํทณัฑบ์นเป็นหนังสอืหรือว่ากล่าวตักเตือนกไ็ด้ 

 การลงโทษตามมาตรานี้   ผู้บังคับบญัชาใดจะมีอาํนาจสัง่ลงโทษผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชา  ในสถานโทษ  และอตัราโทษใดได้เพียงใด  

ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

ซึ่งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งลงโทษ

ภาคทณัฑ ์ตัดเงินเดือน หรือลดเงนิเดือนตาม

ควรแก่กรณีให้เหมาะสมกบัความผดิ  

 ในกรณมีเีหตุอนัควรลดหย่อน จะ

นาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด้แต่

สาํหรับการลงโทษภาคทณัฑใ์ห้ใช้เฉพาะกรณี

กระทาํผดิวินยัเลก็น้อย  

 ในกรณกีระทาํผิดวินัยเลก็น้อยและมี

เหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาํทณัฑ์

บนเป็นหนังสอืหรือว่ากล่าวตักเตือนกไ็ด้ 

 การลงโทษตามมาตรานี้ 

ผู้บังคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา 

๕๖ จะมีอาํนาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชาใน

สถานโทษและอตัราโทษใดได้เพียงใด ให้

เป็นไปตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๐๔  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบญัชาสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ตามความ

ร้ายแรงแห่งกรณี  ถ้ามเีหตุอนัควรลดหย่อนจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด้  แต่ห้ามมใิห้ลดโทษลงตํา่กว่าปลดออกทั้งนี้   

ภายใต้บงัคับวรรคสอง 

 ในกรณทีี่ คณะกรรมการสอบสวนที่ แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐๒  หรือผู้มอีาํนาจ ตามมาตรา ๑๐๒  วรรคสาม  วรรคสี่   หรือวรรค

ห้า  แล้วแต่กรณี  เหน็ว่าข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง  สมควรลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกให้ดาํเนินการ

มาตรา ๙๕ ภายใต้บังคับวรรคสอง ขา้ราชการ

พลเรือนสามญัผูใ้ดกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรง 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๖ สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความ



 ๙๗ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ดังนี้  

 (๑) สาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๑  ลงมาถึงระดับ ๘   และสาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาที่ กระทาํผดิ

วินัยอย่างร้ายแรงร่วมกนักบัผู้ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘  ขึ้นไป  หรือที่ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒  

วรรคห้า  ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภมูิภาค  ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.

กระทรวงซึ่ งผู้ถูกกล่าวหาสงักดัอยู่พิจารณา  และเมื่ อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเป็นประการใด  ให้นายกฐัมนตรีหรือผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุ

ดังกล่าว  แล้วแต่กรณสีั่งหรือปฏบิตัิให้เป็นไปตามนั้น 

 (๒)    สาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗  ลงมา  ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภมูิภาค  ให้ผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุตาม

มาตรา ๕๒  ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.กรม  ซึ่ งผู้ถูกกล่าวหาสงักดัอยู่พิจารณา  และเมื่ อ อ.ก.พ.กรมมมีติเป็นประการใด  ให้ผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุ

ดังกล่าวสัง่หรือปฏบิตัิให้เป็นไปตามนั้น  ทั้งนี้   ภายใต้บังคับ (๑) 

 (๓)  สาํหรับผู้ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗  ลงมาในราชการบริหารส่วนภมูิภาคซึ่ ง    มใิช่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวัด  

ให้ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๗)  ส่งเรื่องให้    อ.ก.พ.จงัหวัดซึ่ งผู้ถูกกล่าวหาสงักดัอยู่พิจารณา  และเมื่ อ อ.ก.พ.จังหวัดมมีติเป็น

ประการใด  ให้ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏบิตัิให้เป็นไปตามนั้น 

 ในกรณทีี่ ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ไม่ปฏบิตัิหน้าที่ ตามมาตรา ๑๐๒  วรรคสาม  หรือตามมาตรานี้   ให้ผู้บังคับบญัชา

ตามมาตรา ๕๒  ระดับเหนือขึ้นไปมอีาํนาจดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๒  วรรคสาม  หรือตามมาตรานี้ ได้ 

 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้   ให้มีสทิธไิด้รับบาํเหนจ็บาํนาญเสมอืนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 

 

ร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหย่อนจะ

นาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่หา้ม

มิใหล้ดโทษลงตํ่ากวา่ปลดออก   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือ

ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 

๙๑ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๒ 

เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิด

วินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ

สั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๖  ส่งเรื่องให้ อ .ก .พ .

จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งผู้

ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่แล้วแต่กรณีพิจารณา  เมื่อ 

อ .ก .พ .ดั งก ล่ าวมี มติ เ ป็นประการ ใด  ใ ห้

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๖ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตาม

หลกัเกณฑ์และวธิีการทีก่าํหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ ผู้มีอํ านาจ สั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๖ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๙๑ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๙๒ หรือมาตรานี้  ให้ผู้บังคับบัญชา

ตามมาตรา  ๕๖  ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจ



 ๙๘

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ดําเนินการตามมาตรา  ๙๑  มาตรา ๙๒  หรือ

มาตรานีไ้ด้ 

 ผูใ้ดถกูลงโทษปลดออก ใหม้ีสิทธิ

ไดร้ับบาํเหน็จบาํนาญเสมือนวา่ผูน้ั้นลาออกจาก

ราชการ 

 มาตรา ๙๖  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดให้

ขอ้มูลต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือใหถ้อ้ยคาํในฐานะ

พยานต่อผูม้ีหนา้ที่สืบสวนสอบสวนหรือ

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง

ราชการ อนัเป็นประโยชนแ์ละเป็นผลดียิง่ต่อ

ทางราชการ ผูบ้งัคบับญัชาอาจพิจารณาให้

บาํเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได ้

 ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดอยูใ่น

ฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทาํผดิวินยั

กบัขา้ราชการอื่น ใหข้อ้มูลต่อผูบ้งัคบับญัชา 

หรือใหถ้อ้ยคาํต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตาม

ความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกบัการกระทาํผดิวินยัที่

ไดก้ระทาํมา จนเป็นเหตุใหม้ีการสอบสวน 

พิจารณาทางวินยัแก่ผูเ้ป็นตน้เหตุแห่งการ



 ๙๙

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

กระทาํผดิ ผูบ้งัคบับญัชาอาจใชดุ้ลพินิจกนัผูน้ั้น

ไวเ้ป็นพยานหรือพจิารณาลดหยอ่นโทษทาง

วินยัตามควรแก่กรณีได ้

 ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดให้

ขอ้มูลหรือใหถ้อ้ยคาํในฐานะพยานตามวรรค

หนึ่งหรือวรรคสองอนัเป็นเทจ็ใหถ้ือว่าผูน้ั้น

กระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการการใหบ้าํเหน็จ

ความชอบ การกนัเป็นพยาน การลดหยอ่นโทษ 

และการใหค้วามคุม้ครองพยาน ใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการคุม้ครองพยานตาม

วรรคสี่ จะกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่

สาํนกังาน ก.พ. หรือผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจ

สัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ จะดาํเนินการยา้ย โอน 

หรือดาํเนินการอื่นใดโดยไม่ตอ้งไดร้ับความ

ยนิยอมหรือเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของ

ขา้ราชการผูน้ั้น และไม่ตอ้งปฏิบตัิตามขั้นตอน

หรือกระบวนการตามที่บญัญตัิไวใ้น

พระราชบญัญตัินี้กไ็ด ้



 ๑๐๐

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๐๕  ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้มอีาํนาจเช่นเดียวกบัพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่ เกี่ ยวกบัอาํนาจและหน้าที่ ของกรรมการสอบสวน  และโดยเฉพาะให้มอีาํนาจ  

ดังต่อไปนี้ ด้วยคือ 

 (๑)  เรียกให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หน่วยงานของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท  ชี้แจงข้อเทจ็จริง  

ส่งเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสงักดัมาชี้แจง  หรือให้ถ้อยคาํเกี่ ยวกบัเรื่องที่ สอบสวน 

 (๒)  เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาํ  หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ ยวกบัเรื่องที่ สอบสวน 

 

มาตรา ๙๗  ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา 

๙๑ วรรคหนึ่ ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญาและให้มอีาํนาจเช่นเดียวกบั

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่ เกี่ ยวกบัอาํนาจ

และหน้าที่ ของกรรมการสอบสวน และ

โดยเฉพาะให้มีอาํนาจดังต่อไปนี้ ด้วยคือ 

 (๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานอื่ นของรัฐ หรือ

ห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเทจ็จริง ส่งเอกสาร

และหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคล

ในสงักดัมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาํเกี่ ยวกบัเรื่องที่

สอบสวน 

 (๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคล

ใดๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาํ หรือให้ส่งเอกสาร

และหลักฐานเกี่ ยวกบัเรื่องที่ สอบสวน 

มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดมกีรณถีูกกล่าวหาว่ากระทาํหรือละเว้นการกระทาํการใดที่ พึงเหน็ได้ว่าเป็นความผดิวินัยอย่าง

ร้ายแรง  และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสอืต่อผู้บังคับบญัชาของผู้นั้น  หรือต่อผู้มหีน้าที่ สบืสวนสอบสวน   หรือตรวจสอบตามกฎหมาย

หรือระเบยีบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสอืโดยผู้บงัคับบญัชาของผู้นั้น  หรือมกีรณถีูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่า

กระทาํความผดิอาญา  เว้นแต่ความผดิที่ ได้กระทาํโดยประมาทที่ ไม่เกี่ ยวกบัราชการ  หรือความผดิลหุโทษ  แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจาก

ราชการไปแล้ว  เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย  ผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๑๐๒  วรรคสาม  วรรคสี่   หรือวรรคห้า  หรือมาตรา ๑๐๔  

มาตรา ๙๘  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีกรณี

ถูกกล่าวหาเป็นหนงัสือวา่กระทาํหรือละเวน้

กระทาํการใดที่เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

ถา้เป็นการกล่าวหาต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น 

หรือต่อผูม้ีหนา้ที่สืบสวนสอบสวนหรือ



 ๑๐๑

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

วรรคสาม  แล้วแต่กรณ ี มอีาํนาจดาํเนินการสบืสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙  และดาํเนินการทางวินัยตามที่ บญัญัติในหมวดนี้ต่อไป

ได้เสมอืนว่าผู้นั้นยังมไิด้ออกจากราชการ  เว้นแต่กรณีที่ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาํผิดวินัยที่ จะต้องลงโทษภาคทณัฑ ์ 

ตัดเงนิเดือน  หรือลดขั้นเงนิเดือน  กใ็ห้งดโทษเสยีได้ 

 

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง

ราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผูบ้งัคบับญัชา

ของผูน้ั้น หรือมีกรณีถกูฟ้องคดีอาญาหรือตอ้ง

หาว่ากระทาํความผดิอาญา อนัมิใช่เป็นความผดิ

ที่ไดก้ระทาํโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกบัราชการ

หรือความผดิลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออก

จากราชการไปแลว้โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผูม้ี

อาํนาจดาํเนินการทางวินยัมีอาํนาจดาํเนินการ

สืบสวนหรือพิจารณาและดาํเนินการทางวินยั

ตามที่บญัญตัิไวใ้นหมวดนี้ต่อไปไดเ้สมือนวา่ผู ้

นั้นยงัมิไดอ้อกจากราชการ แต่ทั้งนี้

ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ 

ตอ้งดาํเนินการทางวินยัสอบสวนตามมาตรา ๙๑ 

วรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่

วนัที่ผูน้ั้นพน้จากราชการ 

 ในกรณีตามวรรคหนึ่งถา้ผลการ

สอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ผูน้ั้นกระทาํผดิวินยั

อยา่งไม่ร้ายแรงกใ็หง้ดโทษ 

มาตรา ๑๐๗  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดมกีรณถีูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้อง

คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทาํความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผดิที่ ได้กระทาํโดยประมาท  หรือความผดิลหุโทษ  ผู้มอีาํนาจตามมาตรา 
มาตรา ๙๙  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีกรณี



 ๑๐๒ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๑๐๒ วรรคสาม  วรรคสี่   หรือวรรคห้า  แล้วแต่กรณี  มอีาํนาจสัง่พักราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

พิจารณาได้  แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมไิด้กระทาํผิด   หรือกระทาํผดิไม่ถงึกบัจะถูกลงโทษปลดออก  หรือ

ไล่ออก  และไม่มกีรณีที่ จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่ น  กใ็ห้ผู้มอีาํนาจดังกล่าวสัง่ให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาํแหน่งเดิม  หรือ

ตาํแหน่งในระดับเดียวกนัที่ ผู้นั้นมคีุณสมบตัิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งนั้น  ทั้งนี้   ให้นาํมาตรา ๑๐๔  วรรคสาม  มาใช้

บงัคับโดยอนุโลม 

 เมื่อได้มกีารสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่ งแล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้

นั้นมกีรณถีูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณอีื่ นอกี  ผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม  วรรคสี่   หรือวรรคห้า  หรือ

มาตรา ๑๐๔  วรรคสามแล้วแต่กรณี  มอีาํนาจดาํเนินการสบืสวน  หรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙  และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๐๒  วรรคสอง  ตลอดจนดาํเนินการทางวินัยตามที่ บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ต่อไปได้   

 ในกรณทีี่ สัง่ให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ  หรือสัง่ให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจาก

ราชการด้วยเหตุอื่ นที่ มใิช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาํผดิวินัยอย่างร้ายแรง  กใ็ห้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัตลอด

ระยะเวลาระหว่างที่ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เสมอืนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสัง่พักราชการ 

 เงินเดือน  เงนิอื่ นที่ จ่ายเป็นรายเดือน  และเงินช่วยเหลืออย่างอื่ นและการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ ถูกสั่งพักราชการ  และผู้ถูกสัง่ให้

ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบยีบว่าด้วยการนั้น   สาํหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ถ้าไม่มีกฎหมาย

หรือระเบยีบดังกล่าวให้ถือเสมอืนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสัง่พักราชการ 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ ยวกบัการสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน  และการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

ถูกกล่าวหาวา่กระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรงจนถูก

ตั้งกรรมการสอบสวน หรือถกูดาํเนินฟ้อง

คดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระทาํความผดิอาญา 

เวน้แต่เป็นความผดิที่ไดก้ระทาํโดยประมาท

หรือความผดิลหุโทษ ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจ

สัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํนาจสัง่พกัราชการ

หรือสั่งใหอ้อกจากราชการไวก้่อนเพื่อรอฟังผล

การสอบสืบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดี

ได ้

 ถา้ภายหลงัปรากฏผลการสอบ

สืบสวนหรือพิจารณาวา่ผูน้ั้นมิไดก้ระทาํผดิหรือ

กระทาํผดิไม่ถึงกบัจะถูกลงโทษปลดออกหรือ

ไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะตอ้งออกจากราชการ

ดว้ยเหตุอื่น กใ็หผู้ม้ีอาํนาจดงักล่าวสัง่ใหผู้น้ั้น

กลบัเขา้ปฏิบตัิราชการหรือกลบัเขา้รับราชการใน

ตาํแหน่งตามเดิม หรือตาํแหน่งอื่นในประเภท

เดียวกนัและระดบัเดียวกนั และระดบัตาํแหน่ง

ไม่ตํ่ากวา่เดิม หรือในตาํแหน่งประเภทและ

ระดบัที่กาํหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ ที่ผูน้ั้นตอ้งมี

คุณสมบตัิตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับ



 ๑๐๓

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ตาํแหน่งนั้น 

 เมื่อไดม้ีการสั่งใหข้า้ราชการพลเรือน

สามญัผูใ้ดพกัราชการหรือออกจากราชการไว้

ก่อนแลว้ ภายหลงัปรากฏว่าผูน้ั้นมีกรณีถูก

กล่าวหาวา่กระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรงในกรณี

อื่นอีก ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตาม

มาตรา ๕๖ มีอาํนาจดาํเนินการสืบสวนหรือ

พิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ตามมาตรา ๙๑ ตลอดจนดาํเนินการทางวินยั

ตามที่บญัญตัิไวใ้นหมวดนี้ต่อไปได ้

 ในกรณีที่สั่งใหผู้ถู้กสั่งใหอ้อกจาก

ราชการไวก้่อนกลบัเขา้รับราชการ หรือสั่งใหผู้ ้

ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไวก้่อนออกจาก

ราชการดว้ยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะ

กระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรง กใ็หผู้น้ั้นมี

สถานภาพเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัตลอด

ระยะเวลาระหวา่งที่ถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้

ก่อนเสมือนวา่ผูน้ั้นเป็นผูถ้กูสัง่พกัราชการ 

 เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน 

และเงินช่วยเหลืออยา่งอื่น และการจ่ายเงิน



 ๑๐๔ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ดงักล่าวของผูถู้กสั่งพกัราชการ และผูถู้กสั่งให้

ออกจากราชการไวก้่อน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

หรือระเบียบวา่ดว้ยการนั้น  

 การสั่งพกัราชการใหส้ัง่พกัตลอดเวลา

ที่สอบสืบสวนหรือพิจารณา เวน้แต่ผูถ้กูสัง่พกั

ราชการผูใ้ดไดร้้องทุกขต์ามมาตรา ๑๒๐ และผู ้

มีอาํนาจพจิารณาคาํร้องทุกขเ์ห็นวา่สมควรสัง่

ใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบตัิหนา้ที่ราชการก่อนการ

สอบสืบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจาก

พฤติการณ์ของผูถ้กูสั่งพกัราชการไม่เป็น

อุปสรรคต่อการสอบสืบสวนหรือพิจารณา และ

ไม่ก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือ

เนื่องจากการดาํเนินการทางวินยัไดล้่วงพน้หนึ่ง

ปีนบัแต่วนัพกัราชการแลว้ ยงัไม่แลว้เสร็จและผู ้

ถูกสั่งพกัราชการไม่มีพฤติกรรมดงักล่าว ใหผู้ม้ี

อาํนาจสั่งพกัราชการสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบตัิ

หนา้ที่ราชการก่อนการสอบสืบสวนหรือ

พิจารณาเสร็จสิ้น  

 ให้นําความในวรรคหก มาใช้บังคับกบั



 ๑๐๕ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

กรณกีารสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัการสั่ง

พกัราชการ การสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

ระยะเวลาใหพ้กัราชการและใหอ้อกจากราชการ

ไวก้่อน การใหก้ลบัเขา้ปฏิบตัิราชการหรือกลบั

เขา้รับราชการและการดาํเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามผลการสอบสวนพิจารณา ใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๐๘  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามญัในส่วนราชการที่ มกีฎหมายว่าด้วยวินัยโดยเฉพาะ  จะลงโทษตามพระราชบญัญัตินี้   

หรือลงทณัฑห์รือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ ง  ตามควรแก่กรณแีละพฤติการณก์ไ็ด้  แต่ถ้าเป็นกรณีกระทาํผดิ

วินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้    กใ็ห้ผู้บงัคับบญัชาพิจารณาดาํเนินการตามที่ กาํหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๐๐  การลงโทษขา้ราชการพลเรือน

สามญัในส่วนราชการที่มีกฎหมายวา่ดว้ยวินยั

ขา้ราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเป็นความผดิวินยั

อยา่งไม่ร้ายแรงตามพระราชบญัญตัินี้ จะลงโทษ

ตามพระราชบญัญตัินี้หรือลงทณัฑห์รือลงโทษ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัขา้ราชการนั้นอยา่งใด

อยา่งหนึ่งตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์กไ็ด ้

แต่ถา้เป็นกรณีกระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรงตาม

พระราชบญัญตัินี้ ไม่วา่จะไดล้งทณัฑห์รือ

ลงโทษตามกฎหมายดงักล่าวแลว้หรือไม่ให้

ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาดาํเนินการตามที่กาํหนด



 ๑๐๖

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ไวใ้นพระราชบญัญตัินี้ 

มาตรา ๑๐๙  เมื่ อผู้บังคับบัญชาได้ดาํเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใด

โดยเฉพาะ  หรือดาํเนินการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๔ (๔)  หรือมาตรา ๑๑๕  แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหรือสั่งให้ข้าราชการพล

เรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  ให้รายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนหรือการสั่งให้ออกจากราชการต่อ

ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นตามลาํดับจนถึงอธิบดีในกรณีที่ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสาํนักงานเลขานุการ

รัฐมนตรีหรือราชบัณฑติยสถาน  ให้รายงานตามลาํดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสงักัด  ทั้งนี้   ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการดาํเนินการทาง

วินัยที่  ก.พ.วางไว้ 

 ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาที่ ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ ง  ซึ่งเป็นผู้มีอาํนาจตามมาตรา  ๑๐๓  และมีตาํแหน่งเหนือผู้ดาํเนินการ

ทางวินัยเหน็ว่าการยุติเรื่องการงดโทษหรือการลงโทษที่ มิใช่เป็นการลงโทษหรือลงทณัฑต์ามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการ

ใดโดยเฉพาะ  และมิใช่เป็นการดาํเนินการตามมติ ของ อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.จังหวัด  เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่

เหมาะสม  กใ็ห้มีอาํนาจสั่งลงโทษ  เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่ หนักขึ้นลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่ เบาลง  งด

โทษโดยให้ทาํทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน  หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี  ตลอดจนแก้ไข

เปลี่ ยนแปลงข้อความในคําสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องหรือเหมาะสมได้ด้วย  และในกรณีที่ เห็นว่าควรดําเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อ

ประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรม  กใ็ห้มีอาํนาจดาํเนินการ  หรือสั่งดาํเนินการได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้ การสั่งลงโทษ

หรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่ หนักขึ้น  ต้องไม่เกนิอาํนาจของตนตามมาตรา ๘๓  และการเพิ่มอัตราโทษเมื่ อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่

เกนิอาํนาจนั้นด้วย  ถ้าเกนิอาํนาจของตนกใ็ห้รายงานต่อผู้บงัคับบัญชาของผู้นั้นตามลาํดับเพื่อให้พิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณ ี

 ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษหรือลงทณัฑต์ามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะหรือสั่งยุติเรื่อง  

งดโทษหรือสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๐๓  หรือสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่ งมิใช่เป็นการดาํเนินการตามมติของ อ.ก.พ.จังหวัด  ตามมาตรา 

๑๐๔  มาตรา ๑๑๔ (๔)  มาตรา ๑๑๕  มาตรา ๑๑๖  หรือมาตรา ๑๒๕  แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปแล้ว  แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรืออธบิดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสงักัดที่ ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ ง  เหน็ว่ากรณีเป็นการกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง  กใ็ห้ผู้ว่าราชการจังหวัด

หรืออธบิดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสงักัดแล้วแต่กรณี  มีอาํนาจดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๒  วรรคสาม  และมาตรา ๑๐๔  วรรคสอง  แต่ถ้าเป็น

มาตรา ๑๐๑  เมื่อผูบ้งัคบับญัชาไดส้ัง่ลงโทษ

ตามพระราชบญัญตัินี้หรือลงทณัฑต์ามกฎหมาย

วา่ดว้ยวินยัขา้ราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยตุิเรื่อง 

หรืองดโทษแลว้ ใหร้ายงาน อ.ก.พ. กระทรวง 

ซึ่งผู้ถูกดาํเนินการทางวนิัยสังกดัอยู่เพือ่

พจิารณา เวน้แต่เป็นกรณีดาํเนินการทางวินยักบั

ขา้ราชการต่างกระทรวงกนัหรือกรณกีาร

ดาํเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง

ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ใหร้ายงาน ก.พ.  

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กาํหนด 

 ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. 

เห็นว่าการดาํเนินการทางวินยัเป็นการไม่ถกูตอ้ง

หรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้

ผูบ้งัคบับญัชาสั่งหรือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามที่ 

อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. มีมติ 

 ในกรณีตามวรรคสองและในการ

ดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๒ ให้ ก.พ.มีอาํนาจ

สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิม่เติมได้ตาม



 ๑๐๗

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

กรณทีี่ ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒  วรรคสาม  แล้ว  กใ็ห้ดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๔  วรรคสอง 

 

 ในกรณีที่ อธิบดีที่ ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ ง  มีความเห็นขัดแย้งกับความเหน็ของผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือความเหน็หรือมติ

ของ อ.ก.พ.จงัหวัด  ตามมาตรา ๑๐๔  วรรคสอง  มาตรา ๑๑๔ (๔)  มาตรา ๑๑๕  มาตรา ๑๑๖  หรือมาตรา ๑๒๕  เกี่ ยวกับการพิจารณา

ข้อเทจ็จริง  ข้อกฎหมาย  หรือการอื่ นใดตามพระราชบญัญัตินี้   ไม่ว่าจะในทางเป็นโทษหรือเป็นคุณแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด  กใ็ห้

ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.กระทรวงซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณา   เมื่ อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเป็นประการใด  ให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  

แล้วแต่กรณี  สั่งหรือปฏบิัติให้เป็นไปตามนั้น   และในกรณีที่ จะต้องสั่งให้ผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตามมติของ อ.

ก.พ.กระทรวง  กใ็ห้นาํมาตรา ๑๐๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่ อได้มีคาํสั่งเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่ หนักขึ้นหรือลดโทษเป็นสถานโทษที่ เบาลง  

หรืองดโทษหรือยกโทษ  คาํสั่ง  ลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก  ถ้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่ เบาลง  อัตราโทษส่วนที่ เกินกใ็ห้เป็นอันยกเลิก  

ในกรณีที่ คาํสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก  หรืออัตราโทษส่วนที่ เกินเป็นอันยกเลิก  ให้คืนเงินเดือนที่ ได้ตัด

หรือลดไปแล้วตามคาํสั่งที่ เป็นอันยกเลิก  หรืออัตราโทษส่วนเกินที่ เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ  แต่ถ้าคาํสั่งที่ เป็นอันยกเลิกเป็น

คาํสั่งลงโทษหรือลงทณัฑต์ามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  และผู้ถูกสั่งลงโทษหรือลงทณัฑไ์ด้รับโทษหรือ

ทณัฑน์ั้นไปแล้ว  กใ็ห้เป็นอนัพับไป 

 

 เมื่ ออธบิดีได้ดาํเนินการทางวินัย  หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ งและได้พิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่ แล้ว  ให้รายงาน

ไปยัง  อ.ก.พ.กระทรวง  ซึ่งผู้ถูกดาํเนินการทางวินัยสงักัดอยู่เพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  ตามกรณีที่ กาํหนดในระเบียบว่าด้วยการรายงานการ

ดาํเนินการทางวินัยที่   ก.พ.วางไว้ 

 ในกรณทีี่   อ.ก.พ.กระทรวงที่ ได้รับรายงานตามวรรคหก  เหน็ว่าการดาํเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  และ

มมีติเป็นประการใด  ให้อธบิดีสัง่หรือปฏบิตัิให้เป็นไปตามนั้น 

 

หลกัเกณฑ์และวธิีการที ่ก.พ. กาํหนดตามมาตรา 

๙๓ 



 ๑๐๘

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

 มาตรา ๑๐๒  ในการดาํเนินการของ อ.ก.พ. 

กระทรวงตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง หรือมาตรา 

๑๐๑ วรรคสอง หากผูแ้ทน ก.พ. ซึ่งเป็น

กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดงักล่าว เห็นว่า

การดาํเนินการของผูบ้งัคบับญัชาหรือมติ อ.ก.พ. 

กระทรวง เป็นการไม่ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ

นี้หรือปฏิบตัิไม่เหมาะสม ใหร้ายงาน ก.พ. เพื่อ

พิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป และ

เมื่อ ก.พ. มีมติเป็นประการใด ใหผู้บ้งัคบับญัชา

สัง่หรือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ  ทั้งนี้ 

เวน้แต่ผูถู้กลงโทษไดอุ้ทธรณ์คาํสั่งลงโทษของ

ผูบ้งัคบับญัชาต่อ ก.พ.ค. ก่อนที่ ก.พ. จะมีมติ

ดงักล่าว ในกรณีเช่นนี้ให ้ก.พ. แจง้มติต่อ 

ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉยั

อุทธรณ์ 

 

 มาตรา ๑๐๓  เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งด

โทษ หรือยกโทษ ใหผู้ส้ัง่มีคาํสั่งใหม่ และใน

คาํสัง่ดงักล่าวใหส้ัง่ยกเลิกคาํสั่งลงโทษเดิม 

พร้อมทั้งระบุวิธีการดาํเนินการเกี่ยวกบัโทษที่



 ๑๐๙ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

ไดร้ับไปแลว้ ถา้มี ดว้ย ทั้งนี ้ ตามที่กาํหนดใน

กฎ ก.พ. 

มาตรา ๑๑๐  เมื่อผู้บังคับบญัชาได้ดาํเนินการทางวินัย  หรือสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว  ถ้า  ก.พ.

พิจารณาเหน็เป็นการสมควรที่ จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม  หรือเพื่อประโยชน์ในการ

ควบคุมดูแลให้กระทรวง  ทบวง  กรมปฏบิัติการตามหมวด ๔  และหมวดนี้ โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม  กใ็ห้  ก.พ.มี

อาํนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาํเป็น  โดยจะสอบสวนเองหรือตั้ง  อ.ก.พ.วิสามญัหรือคณะกรรมการ

สอบสวน  ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนกไ็ด้  หรือกาํหนดประเดน็หรือข้อสาํคัญที่ ต้องการทราบส่งไปเพื่อให้คณะกรรมการ

สอบสวนที่ ผู้บังคับบญัชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาํการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย 

 ในกรณทีี่   ก.พ.ตั้ง  อ.ก.พ.วิสามญัเพื่อทาํหน้าที่ พิจารณาเรื่องการดาํเนินการทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน  ก.พ.  กใ็ห้  

อ.ก.พ.วิสามญันั้นมอีาํนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือ

สอบสวนเพิ่มเติมแทนกไ็ด้  และมอีาํนาจกาํหนดประเดน็หรือข้อสาํคัญที่ ต้องการทราบส่งไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่

ผู้บังคับบญัชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาํการสอบสวนเพิ่มเติมได้ด้วย 

 ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถ้า  ก.พ. หรือ  อ.ก.พ.วิสามญัพิจารณาเหน็เป็นการสมควรส่งประเดน็หรือข้อสาํคัญ

ใดที่ ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่   กใ็ห้  ก.พ.  และ  อ.ก.พ.วิสามญัมอีาํนาจกาํหนดประเดน็หรือข้อสาํคัญนั้น

ส่งไปเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่ นั้นทาํการสอบสวนแทนได้ 

 ในกรณทีี่   ก.พ.  หรือ  อ.ก.พ.วิสามญั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม  หรือส่งประเดน็

หรือข้อสาํคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวน หรือหัวหน้าส่วนราชการ  หรือหัวหน้าหน่วยงานดาํเนนิการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสองและ

วรรคสาม  ในเรื่องเกี่ ยวกบักรณกีล่าวหาว่ากระทาํผดิวินยัอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๒  วรรคสอง  ให้นาํหลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ ยวกบั

การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๑๐๒ วรรคเจด็  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ในการดาํเนินการตามมาตรา นี้   ให้นาํมาตรา ๑๐๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย 

 



 ๑๑๐

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑๑   ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่ นหรือข้าราชการตามมาตรา ๖๑  ผู้ใดมกีรณี

กระทาํผดิวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้ผู้บังคับบญัชาของข้าราชการพลเรือนสามญัผู้นั้นดาํเนินการทางวินัยตามหมวดนี้ โดยอนุโลม  

แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ อยู่ในระหว่างการสบืสวนหรือสอบสวนของทางผู้บงัคับบญัชาเดิมก่อนวันโอน  กใ็ห้สบืสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสรจ็  

แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบญัชาของข้าราชการพลเรือนสามญัผู้นั้นพิจารณาดาํเนินการต่อไปตามหมวดนี้  โดยอนุโลม  และในกรณทีี่

จะต้องสัง่ลงโทษทางวินัย  ให้ปรับบทความผดิและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบพนักงานเทศบาล  พนกังานส่วนท้องถิ่ น หรือ

ข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอน

มาตามมาตรา ๖๓ ผู้ใดมกีรณีกระทาํผิดวินัยอยู่

ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของ

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นดําเนินการทาง

วินัยตามหมวดนี้ โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่

อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือ

สอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็

ให้สบืสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต่อไปจน

เสร็จ  แ ล้ว ส่ ง เ รื่ อ ง ใ ห้ ผู้ บั ง คับบัญชาของ

ข้ าราชการพลเ รือนสามัญ ผู้นั้ น พิจารณา

ดาํเนินการต่อไปตามหมวดนี้ โดยอนุโลม  แต่

ทั้งนี้ ในการสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตาม

ความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ นหรือ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่ โอนมานั้น 

แล้วแต่กรณ ี

 



 ๑๑๑ 

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๖ 

การออกจากราชการ 

--------------- 

 

มาตรา ๑๑๒   ข้าราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการเมื่ อ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

 (๓)  ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๑๓ 

 (๔) ถูกสัง่ให้ออกตามมาตรา ๕๔  มาตรา ๖๗  มาตรา ๑๐๗  มาตรา ๑๑๔  

มาตรา ๑๑๕มาตรา ๑๑๖  มาตรา ๑๑๗  มาตรา ๑๑๘  หรือมาตรา ๑๒๓  หรือ 

 (๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 

 วันออกจากราชการตาม (๔)  และ (๕)  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่   ก.พ.วางไว้ 

 การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามญัที่ ต้องออกจากราชการตาม (๒)  

รับราชการต่อไป จะกระทาํมไิด้ 

 

หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 

   

 

มาตรา ๑๐๕  ขา้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

 (๓) ลาออกจากราชการและไดร้ับอนุญาตใหล้าออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 

๑๐๗ 

 (๔) ถูกสัง่ใหอ้อกตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา 

๑๑๐ ๑๐๙ หรือ 

 (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

 วนัออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กาํหนด 

 มาตรา ๑๐๖  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดเมื่ออายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ 

และทางราชการมีความจาํเป็นที่จะใหร้ับราชการต่อไปเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในทางวิชาการหรือ

หนา้ที่ที่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวั ในตาํแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) 

(ค) หรือ (ง) จะใหร้ับราชการต่อไปอีกไม่เกินหา้สิบปีกไ็ดต้ามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 



 ๑๑๒

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑๓  นอกจากกรณตีามวรรคสี่   ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออก

จากราชการ  ให้ยื่ นหนังสอืขอลาออกต่อผู้บงัคับบญัชา  เพื่อให้ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๒  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 ในกรณทีี่ ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  พิจารณาเหน็ว่าจาํเป็นเพื่อประโยชน์

แก่ราชการ  จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกนิเก้าสบิวันนับตั้งแต่วันขอ

ลาออกกไ็ด้  แต่ต้องแจ้งการยบัยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออก

ทราบ  และเมื่ อครบกาํหนดเวลาที่ ยับยั้งแล้วให้การลาออกมผีลตั้งแต่วันถดัจากวันครบ

กาํหนดเวลาที่ ยับยั้ง 

 ถ้าผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ ง  

และไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง  ให้การลาออกนั้นมผีลตั้งแต่วันขอ

ลาออก 

 ในกรณทีี่ ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่ อดาํรง

ตาํแหน่งทางการเมอืง  หรือเพื่อสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่ น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่ น  ให้ยื่ นหนังสอืขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา  และให้การลาออกมผีล

นับตั้งแต่วันที่ ผู้นั้นขอลาออก 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ ยวกบัการลาออก  การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและ

การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสี่  ให้

เป็นไปตามระเบียบที่   ก.พ.วางไว้ 

 

มาตรา ๑๐๗  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการ ใหย้ืน่หนงัสือขอ

ลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยืน่ล่วงหนา้ก่อนวนัขอลาออกไม่นอ้ยกว่า

สามสิบวนั เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ เป็นผูพ้จิารณาก่อนวนั

ขอลาออก 

 ในกรณีที่ผูป้ระสงคจ์ะลาออกยื่นหนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

และผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นวา่มีเหตุผลและความจาํเป็น จะ

อนุญาตใหล้าออกตามวนัที่ขอลาออกกไ็ด ้

 ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นวา่จาํเป็นเพื่อ

ประโยชนแ์ก่ราชการ จะยบัย ั้งการลาออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัขอลาออกก็

ได ้ ในกรณีเช่นนั้นถา้ผูข้อลาออกมิไดถ้อนใบลาออกก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการยบัย ั้ง 

ใหถ้ือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกาํหนดเวลาตามที่ไดย้บัย ั้งไว ้

 ในกรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มิไดย้บัย ั้งตามวรรค

สาม ใหก้ารลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วนัขอลาออก 

 ในกรณีที่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากราชการเพื่อดาํรง

ตาํแหน่งในองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตาํแหน่งทางการเมือง หรือตําแหน่งอืน่ที ่ก.พ.

กาํหนด หรือเพื่อสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ่น ใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหนึ่ง และใหก้ารลาออกมีผล

นบัตั้งแต่วนัที่ผูน้ั้นขอลาออก 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัการลาออก การพจิารณาอนุญาตใหล้าออกและการ

ยบัย ั้งการลาออกจากราชการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กาํหนด 



 ๑๑๓ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑๔  ผู้มีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  มอีาํนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามญั

ออกจากราชการเพื่อรับบาํเหนจ็บาํนาญตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการได้

ในกรณทีี่ กฎหมายดังกล่าวบญัญัติให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกมสีทิธไิด้รับบาํเหนจ็บาํนาญแต่ในการ

สั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาํเหนจ็บาํนาญเหตุรับราชการนานจะต้องมกีรณีตามที่

กาํหนดในกฎ ก .พ.ด้วย  และการสัง่ให้ออกจากราชการเพื่อรับบาํเหนจ็บาํนาญเหตุ

ทดแทน  นอกจากให้ทาํได้ในกรณทีี่ บญัญัติไว้ในมาตราอื่ นแห่งพระราชบญัญัตินี้และกรณทีี่

กฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกมีสทิธไิด้รับบาํเหนจ็

บาํนาญเหตุทดแทนแล้ว  ให้ทาํได้ในกรณตี่อไปนี้ ด้วย  คือ 

 (๑) เมื่ อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ ราชการของตน

ได้โดยสมํา่เสมอ  ถ้าผู้มอีาํนาจดังกล่าวเหน็สมควรให้ออกจากราชการแล้ว  ให้สั่งให้ผู้นั้น

ออกจาก 

ราชการได้ 

 (๒) เมื่ อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมคัรไปปฏบิตัิงานใด  ๆ ตามความ

ประสงค์ของทางราชการ  ให้ผู้มีอาํนาจดังกล่าวสัง่ให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

 (๓)  เมื่ อข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๓๐ (๑) (๔) (๕) 

(๘) หรือ (๙)  ให้ผู้มอีาํนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

 (๔) เมื่ อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมเีหตุอนัควรสงสยัว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ (๓)  และผู้มีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  เหน็

ว่ากรณมีมีูล  กใ็ห้ผู้มอีาํนาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  และให้

นาํมาตรา ๑๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่   อ.ก.พ.กระทรวง   อ.ก.พ.กรม  หรือ  

อ.ก.พ.จงัหวัด  มมีติว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ (๓)  กใ็ห้ผู้มอีาํนาจ

ดังกล่าวสัง่ให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

มาตรา ๑๐๘  ผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํนาจสัง่ใหข้า้ราชการพล

เรือนสามญัออกจากราชการเพือ่รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

 (๑) เมื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดเจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ราชการของตน

ไดโ้ดยสมํ่าเสมอ 

 (๒) เมื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดสมคัรไปปฏิบตัิงานใดๆ ในหน่วยงานที่

ไม่ใช่ส่วนราชการ ถา้การไปปฏิบตัิงานนั้นเป็นตามความประสงคข์องส่วนทางราชการเจา้

สงักดัและเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการเจา้สังกดั  

 (๓) เมื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดขาดคุณสมบตัิทัว่ไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) 

หรือ (๓) หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๒) (๓) (๖) หรือ (๗) 

 (๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยบุหน่วยงานหรือตาํแหน่งที่ขา้ราชการพลเรือนสามญั

ปฏิบตัิหนา้ที่หรือดาํรงอยู ่เวน้แต่ทางราชการยงัมีความจาํเป็นที่จะใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป  

สําหรับผู้ทีอ่อกจากราชการในกรณนีี ้ให้ได้รับเงนิชดเชยตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไข

ที่กระทรวงการคลงักาํหนดด้วย 

 (๕) เมื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่สามารถปฏิบตัิราชการใหม้ีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทางราชการ 

 (๖) เมื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดหยอ่นความสามารถในอนัที่จะปฏิบตัิหนา้ที่

ราชการ บกพร่องในหนา้ที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที่ราชการ 

ถา้ใหผู้น้ั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

 (๗) เมื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีกรณีถกูสอบสวนวา่กระทาํผดิวินยัอยา่ง



 ๑๑๔

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๕)  เมื่ อทางราชการเลกิหรือยุบตาํแหน่งใด  ให้ผู้มอีาํนาจดังกล่าวสัง่ให้

ข้าราชการพลเรือนสามญัผุ้ดาํรงตาํแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  

ก.พ.กาํหนด 

 (๖) เมื่ อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏบิตัิราชการให้มปีระสทิธภิาพ

และเกดิประสทิธผิลในระดับอนัเป็นที่พอใจของทางราชการได้  ให้ผู้มอีาํนาจดังกล่าวสั่งให้

ผู้นั้นออกจากราชการ  ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

ร้ายแรงตามมาตรา ๙๑ แต่และผลการสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดั พอที่จะฟังลงโทษตาม

มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมวัหมองในกรณทีี่ถูกสอบสวน  ถา้ใหร้ับราชการ

ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

 (๘) เมื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้

จาํคุกในความผดิที่ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษหรือตอ้งรับโทษจาํคุกโดย

คาํสัง่ของศาล  ซึ่งยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 การสั่งใหอ้อกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่

กาํหนดในกฎ ก.พ.  ทั้งนี ้ให้นํามาตรา ๙๕ วรรคสอง มาใช้บังคบักบัการสั่งให้ออกจาก

ราชการตามกรณ ี(๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) กรณ ี(๖) และกรณ ี(๗) โดยอนุโลม 

 เมื่อผู้บังคบับัญชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งให้ข้าราชการพลเรือน

สามัญผู้ใดออกจากราชการตามมาตรานีแ้ล้ว  ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่

กรณ ีและให้นํามาตรา ๑๐๑ มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๕  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดมีกรณถีูกกล่าวหา  หรือมเีหตุอนัควรสงสยัว่า

หย่อนความสามารถในอนัที่ จะปฏบิตัิหน้าที่ ราชการ  บกพร่องในหน้าที่ ราชการหรือ

ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหน้าที่ ราชการ  และผู้มีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  

เหน็ว่ากรณมีมีูล     ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป  จะเป็นการเสยีหายแก่ราชการ  กใ็ห้ผู้มี

อาํนาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้ง

ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่ มใีห้ผู้ถูกกกล่าวหาทราบ  

โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่ อพยานกไ็ด้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน่าสบืแก้ข้อ

กล่าวหาได้ด้วย  ทั้งนี้   ให้นาํมาตรา ๑๐๒  วรรคสี่   วรรคห้า  และวรรคแปด  มาตรา ๑๐๔  

วรรคสอง   และมาตรา ๑๐๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่  อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.

 



 ๑๑๕

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กรม  หรือ อ.ก.พ.จงัหวัดมมีติให้ผู้นั้นออกจากราชการ  กใ็ห้ผู้มีอาํนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้น

ออกจากราชการเพื่อรับบาํเหนจ็บาํนาญทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญ

ข้าราชการ 

 ในกรณทีี่ ผู้บังคับบญัชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาํการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา

ตามมาตรา ๑๐๒  ในเรื่องที่ จะต้องสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง  และคณะกรรมการสอบสวน

ตามมาตรา ๑๐๒  ได้สอบสวนไว้แล้ว  ผู้มีอาํนาจตามวรรคหนึ่ งจะใช้สาํนวนการสอบสวน

นั้น  พิจารณาดาํเนนิการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งกไ็ด้ 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ ยวกบัการสอบสวนพิจารณา  ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดใน

กฎ ก.พ. 

 ในกรณทีี่ เป็นกรณีที่ ปรากฏชัดแจ้งตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. จะดาํเนินการตาม

วรรคหนึ่งโดยไม่สอบสวนกไ็ด้ 

 

มาตรา ๑๑๖   ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดมกีรณถีูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๑๐๒   และคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๑๐๒   วรรคสาม   

วรรคสี่   หรือวรรคห้า  หรือมาตรา ๑๐๙  วรรคสาม  แล้วแต่กรณี   เหน็ว่ากรณีมเีหตุอนั

ควรสงสยัอย่างยิ่ งว่าผู้นั้นได้กระทาํผดิวินยัอย่างร้ายแรง   แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่

ชัดพอที่ จะฟังลงโทษตามมาตรา ๑๐๔  วรรคหนึ่ง   ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ

เสยีหายแก่ราชการ   กใ็ห้ส่งเรื่องไปให้ อ.ก.พ.กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.จงัหวัด  

แล้วแต่กรณ ี พิจารณาให้ออกจากราชการทั้งนี้ ให้นาํมาตรา ๑๐๔  วรรคสอง  มาใช้บงัคับ

โดยอนุโลม   ในกรณีที่  อ.ก.พ.ดังกล่าวมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทนิหรือมวั

หมองในกรณทีี่ ถูกสอบสวน  กใ็ห้ผู้มอีาํนาจดังกล่าวสัง่ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ

บาํเหนจ็บาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

 



 ๑๑๖ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑๗  เมื่ อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํสัง่ของศาลหรือ

ต้องรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่ สดุให้จาํคุกในความผดิที่ ได้กระทาํโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถงึกบัจะต้องถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๒  จะสัง่ให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาํเหนจ็บาํนาญเหตุทดแทนตาม

กฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการกไ็ด้ 

 

 

มาตรา ๑๑๘  เมื่ อข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร  ให้ผู้มอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๒  สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

 ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง   และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมกีรณทีี่

จะต้องสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตราอื่ นอยู่ก่อนไปรัยราชการทหาร  กใ็ห้ผู้มอีาํนาจสัง่

บรรจุตามมาตรา ๕๒  มอีาํนาจเปลี่ ยนแปลงคาํสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่ง   เป็นให้ออกจาก

ราชการตามมาตราอื่ นนั้นได้ 

 

มาตรา ๑๐๙  เมื่อข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร ให้ผู้บงัคับบญัชาซึ่งมอีาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ให้ผู้นั้นออก

จากราชการ 

 ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมกีรณทีี่

จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่ นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร กใ็ห้

ผู้บังคับบญัชาซึ่ งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มอีาํนาจเปลี่ยนแปลงคาํสัง่ให้ออกตาม

วรรคหนึ่ง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่ นนั้นได้ 

 

มาตรา ๑๑๙  ในกรณทีี่ ผู้มอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒  ไม่ปฏบิตัิหน้าที่ ตามหมวดนี้    

หรือตามมาตรา ๕๔  หรือมาตรา ๖๗  ให้ผู้บังคับบญัชาตามมาตรา ๕๒  ระดับเหนือขึ้นไป

มอีาํนาจดาํเนินการตามหมวดนี้  หรือตามมาตรา ๔๕  หรือมาตรา ๖๗  แล้วแต่กรณ ี

 

มาตรา ๑๑๐  ในกรณทีี่ ผู้บงัคับบัญชาซึ่งมอีาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ไม่ใช้อาํนาจตาม

มาตรา ๑๐๘ โดยไม่มเีหตุอนัสมควรให้ผู้บงัคับบัญชาซึ่ งมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๖ 

ระดับเหนอืขึ้นไปมอีาํนาจดาํเนนิการตามมาตรา ๑๐๘ ได้ 

มาตรา ๑๒๐    การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัตาํแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๐  

ขึ้นไป  ให้นาํความกราบบังคมทูลเพื่อมพีระบรมราชโองการให้พ้นจากตาํแหน่งนับแต่วัน

ออกจากราชการ 

 

มาตรา ๑๑๑  การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ดาํรงตาํแหน่งที่ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ให้นาํความกราบบงัคมทูลเพื่อมพีระบรมราชโองการให้พ้นจาก

ตาํแหน่งนับแต่วันออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตาย ให้นาํความ

กราบบงัคมทูลเพื่อทรงทราบ 



 ๑๑๗ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒๑  ในกรณทีี่ ผู้ว่าราชการจังหวัด  อธบิดี  หรือรัฐมนตรีเจ้าสงักดัที่ ได้รับรายงาน

ตามมาตรา ๑๐๙  วรรคหนึ่ง  เหน็ว่าสมควรให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจาก

ราชการตามมาตรา ๑๑๔ (๔)  หรือมาตรา ๑๑๕  กใ็ห้ผู้ว่าราชการจงัหวัดหรืออธบิดี  หรือ

รัฐมนตรีเจ้าสงักดั  แล้วแต่กรณ ี ดาํเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔)  หรือมาตรา ๑๑๕  แต่

ถ้าเป็นกรณทีี่ ได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว  หรือมาตรา ๑๐๒  

แล้ว  กใ็ห้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  แล้วแต่กรณี

พิจารณา 

 ในกรณทีี่ อธบิดีที่ ได้รับรายงานตามมาตรา ๑๐๙  วรรคหนึ่ ง  มีความเหน็ขดัแย้ง

กบัความเหน็ของผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือความเหน็หรือมติของ อ.ก.พ.จังหวัดตามมาตรา 

๑๐๔  วรรคสอง   มาตรา ๑๐๙  วรรคสาม  มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕  มาตรา ๑๑๖  

หรือมาตรา ๑๒๕โดยเหน็สมควรให้ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดออกจากราชการตาม

หมวดนี้   หรือตามมาตรา๕๔  หรือมาตรา ๖๗  หรือเหน็สมควรให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

คาํสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการตามหมวดนี้   หรือมาตรา ๔๕  หรือ

มาตรา ๖๗  หรือเหน็สมควรให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการผู้ใดกลับเข้ารับราชการ  กใ็ห้

ดาํเนินการตามมาตรา ๑๐๙  วรรคสี่   โดยอนุโลม 

 ในกรณทีี่ จะต้องสัง่ให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการให้นาํมาตรา

๑๐๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่ออธบิดีได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการหรือดาํเนินการตาม

มาตรา ๑๑๔ (๔)  หรือมาตรา ๑๑๕  หรือได้รับรายงานเกี่ ยวกบัเรื่องดังกล่าวตามมาตรา 

๑๐๙  วรรคหนึ่งและได้พิจารณาดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที่ แล้ว  ให้รายงานไปยงั อ.ก.พ.

กระทรวง  ซึ่งผู้ถูกดาํเนินการหรือสัง่ให้ออกจากราชการสงักดัอยู่เพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  ตาม

กรณทีี่ กาํหนดในระเบยีบว่าด้วยการรายงานเกี่ ยวกบัการดาํเนินการให้ออกจากราชการที่  

 



 ๑๑๘

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก.พ.วางไว้  และให้นาํมาตรา ๑๐๙  วรรคเจด็มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๒  เมื่ อผู้บังคับบญัชาได้ดาํเนินการทางวินัยหรือสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามญั

ออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้ว  ถ้า ก.พ.พิจารณาเหน็เป็นการสมควรที่ จะต้องสอบสวน

ใหม่  หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม  หรือเพื่อประโยชน์ในการ

ควบคุมดูแลให้กระทรวง  ทบวง  กรมปฏบิัติการตามหมวดนี้   หรือตามมาตรา ๔๕  หรือ

มาตรา ๖๗โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม  กใ็ห้ ก.พ.มอีาํนาจสอบสวนใหม่  

หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาํเป็น  และให้นาํมาตรา ๑๑๐  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

 ในกรณทีี่  ก.พ.หรือ อ.ก.พ.วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวน

ใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม  หรือส่งประเดน็หรือข้อสาํคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวน

ที่ ผู้บังคับบญัชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทาํการสอบสวนแทนในเรื่ องเกี่ ยวกบักรณตีามมาตรา ๑๑๔ 

(๔)  หรือมาตรา ๑๑๕  ให้นาํหลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ ยวกบัการสอบสวนพิจารณาตาม

มาตรา ๑๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 

มาตรา ๑๒๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล  พนักงานส่วน

ท้องถิ่ น  หรือข้าราชการตามมาตรา ๖๑  ผู้ใดมกีรณทีี่ สมควรให้ออกจากงานหรือออกจาก

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบพนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่ นหรือข้าราชการ

นั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้ผู้บงัคับบญัชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นมอีาํนาจ

พิจารณาดาํเนินการตามหมวดนี้   หรือตามมาตรา ๖๗  ได้โดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ อยู่

ในระหว่างการสบืสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบญัชาเดิมก่อนวันโอนกใ็ห้สบืสวนหรือ

สอบสวนของทางผู้บงัคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนกใ็ห้สบืสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสรจ็  

แล้วส่งเรื่องให้ผู้บงัคับบญัชาของข้าราชการพลเรือนสามญัผู้นั้นพิจารณาดาํเนินการต่อไป

 



 ๑๑๙

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตามหมวดนี้   หรือตามมาตรา ๖๗  แล้วแต่กรณ ี โดยอนุโลมและในกรณทีี่ จะต้องสัง่ให้ออก

จากราชการ  ให้ปรับบทกรณีให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบพนักงานเทศบาล  

พนักงานส่วนท้องถิ่ น  หรือข้าราชการนั้นโดยอนุโลม 

 

 



 ๑๒๐ 

 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๗ 

การอทุธรณ์ 

------------- 

 

มาตรา ๑๒๔   ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้   ให้ผู้นั้นมสีทิธอิทุธรณไ์ด้ตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ บัญญัติไว้ในหมวดนี้  

 

หมวด ๙ 

การอทุธรณ์ 

   

 

มาตรา ๑๑๒  ผู้ใดถูกสัง่ลงโทษตามพระราชบญัญัตินี้หรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการตาม

มาตรา ๑๐๘ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมีสทิธอิุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน

สามสบิวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาํสั่ง 

 การอทุธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณต์ามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามที่ กาํหนด

ในกฎ ก.พ.ค. 

 

 

 มาตรา ๑๑๓  ในการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉยัเอง หรือจะตั้ง

คณะกรรมการวินิจฉยัอทุธรณ์ประกอบดว้ยกรรมการ ก.พ.ค. เป็นประธาน และกรรมการซึ่ง

ตั้งจากบญัชีรายชื่อที่ ก.พ.ค. แต่งตั้งตามมาตรา ๓๑ (๗) อีกสองคน เป็นกรรมการ เพื่อทาํ

หนา้ที่เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์แทน ก.พ.ค. กไ็ด ้ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในกฎ 

ก.พ.ค. 

 มาตรา ๑๑๔  เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์แลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมีอาํนาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๖ ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํวินิจฉยันั้นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ ก.พ.ค. มี

คาํวินิจฉยั 

 ในกรณีที่ผูอุ้ทธรณ์ไม่เห็นดว้ยกบัคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ใหอุ้ทธรณ์คาํ



 ๑๒๑

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วินิจฉยันั้น  ฟ้องคดตี่อศาลปกครองสูงสุดภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่ทราบหรือถือวา่ทราบ

คาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค.  

 ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ง ใหถ้ือวา่เป็นการจงใจละเวน้การปฏิบตัิ

หนา้ที่โดยมิชอบเพือ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

 มาตรา ๑๑๕  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามพระราชบญัญตัินี้ ใหก้รรมการ ก.พ.ค. และกรรมการซึ่ง

มีหนา้ที่พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๓ เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหม้ีอาํนาจดงัต่อไปนี้ 

 (๑) สัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งสัง่ลงโทษหรือสั่งใหอ้อกจากราชการอนัเป็นเหตุใหม้ีการ

อุทธรณ์ส่งสาํนวนการสอบสวนและการลงโทษให ้ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กาํหนด 

 (๒) สั่งใหก้ระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวม

ตลอดทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่เกี่ยวขอ้งสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่ง

ตวัขา้ราชการหรือเจา้หนา้ที่ในสังกดัมาใหถ้อ้ยคาํ ในการนี้จะกาํหนดระยะเวลาในการ

สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไวด้ว้ยกไ็ด ้

 (๓) มีคาํสั่งใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของกระทรวง กรม ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือบุคคลใดที่

เกี่ยวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํหรือใหส้่งเอกสารหรือหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง 

 (๔) เขา้ไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของ ก.พ.ค. 

ทั้งนี้ ในระหวา่งพระอาทิตยข์ึ้นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาทาํการของสถานที่นั้น 

 (๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 

 มาตรา ๑๑๖  การพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒ ให้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็

ภายในหนึ่ งร้อยยี่สบิวันนับแต่วันที่ ได้รับอทุธรณ์ เว้นแต่มเีหตขุดัข้องที่ ทาํให้การพิจารณาไม่



 ๑๒๒ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดังกล่าว กใ็ห้ขยายระยะเวลาได้อกีซึ่งไม่เกนิสองครั้ง โดยแต่ละ

ครั้งจะต้องไม่เกนิหกสบิวัน และให้บันทกึเหตุขดัข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 

มาตรา ๑๒๕  การอทุธรณ์คาํสัง่ลงโทษภาคทณัฑ ์ ตัดเงนิเดือน  หรือลดขั้นเงนิเดือน  ให้

อทุธรณไ์ด้ภายในสามสบิวันนับแต่วันทราบคาํสัง่  โดยให้อทุธรณ์ดังนี้  

 (๑)  การอทุธรณ์คาํสัง่ของผู้บังคับบญัชาในราชการบริหารส่วนภมูภิาคที่ ตํา่กว่าผู้ว่า

ราชการจังหวัด  ให้อุทธรณ์ต่อ  อ.ก.พ. จงัหวัด  และให้  อ.ก.พ.จงัหวัดเป็นผู้พิจารณา

อทุธรณ ์ เมื่ อ  อ.ก.พ.จงัหวัดมีมติเป็นประการใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งหรือปฏบิตัิให้

เป็นไปตามนั้น 

 (๒) การอทุธรณ์คาํสัง่ของผู้บังคับบญัชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ ตํา่กว่าอธบิดี  

ให้อทุธรณต์่อ  อ.ก.พ.กรม  และให้  อ.ก.พ.กรมเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ ์ เมื่ อ  อ.ก.พ.กรมมี

มติเป็นประการใด  ให้อธบิดีสั่งหรือปฏบิัติให้เป็นไปตามนั้น 

 (๓) การอทุธรณ์คาํสัง่ของผู้ว่าราชการจงัหวัด  หรืออธบิดี  ให้อทุธรณต์่อ อ.ก.พ.

กระทรวงเจ้าสงักดั  และให้  อ.ก.พ.กระทรวงเป็นผู้พิจารณา  เมื่ อ  อ.ก.พ.กระทรวงมมีติเป็น

ประการใด  ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัสัง่หรือปฏบิัติให้เป็นไปตามนั้น 

 (๔) การอทุธรณ์คาํสั่งของนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจ้าสงักดั  หรือปลัดกระทรวง  

หรือคาํสั่งของผู้บงัคับบญัชาซึ่งสัง่ตามคาํสัง่ของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของ  อ.ก.พ.

กระทรวง  ให้อุทธรณ์ต่อ  ก.พ. และให้นาํมาตรา ๑๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การอทุธรณ์และการพิจารณาอทุธรณต์ามวรรคหนึ่ ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารที่ กาํหนดในกฎ  ก.พ. 

 

 

 



 ๑๒๓

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒๖  การอทุธรณ์คาํสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ให้อทุธรณ์ต่อ  ก.พ.ภายใน

สามสบิวันนับแต่วันทราบคาํสัง่  เมื่ อ ก.พ.ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว  ให้รายงานนายกรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  ในกรณีที่ นายกรัฐมนตรีไม่เหน็ด้วยกบัมติของ  ก.พ. และ  ก.พ.

พิจารณาความเหน็ของนายกรัฐมนตรีแล้วยังยืนตามมติเดิม  ให้  ก.พ.รายงานต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 การอทุธรณ์และการพิจารณาอทุธรณต์ามวรรคหนึ่ ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 ในกรณทีี่ นายกรัฐมนตรีสัง่การหรือคณะรัฐมนตรีมมีติตามวรรคหนึ่ ง  ให้ผู้อทุธรณ์

กลับเข้ารับราชการ  หรือให้เปลี่ยนแปลงคาํสัง่ของผู้บังคับบญัชา  หรือให้ดาํเนินการประการ

ใด  ให้กระทรวง  ทบวง  กรมดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติ

คณะรัฐมนตรี และเมื่ อนายกรัฐมนตรีสัง่การหรือคณะรัฐมนตรีมมีติตามวรรคหนึ่งเป็น

ประการใดแล้วจะอุทธรณต์่อไปอกีมิได้ 

 ในกรณทีี่ สัง่ให้ผู้อุทธรณก์ลับเข้ารับราชการ  ให้นาํมาตรา ๑๐๗ มาใช้บงัคับโดย

อนุโลม 

 

 

มาตรา ๑๒๗  ในการพิจารณาอุทธรณ์  ให้  ก.พ.มอีาํนาจตามที่ บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๑๐  

และมาตรา ๑๒๒  และในกรณีที่   ก.พ.  ตั้ง  อ.ก.พ.วิสามญัเพื่อทาํหน้าที่ พิจารณาเรื่องการ

อทุธรณแ์ทน ก.พ.  กใ็ห้  อ.ก.พ.วิสามญันั้นมอีาํนาจตามที่ บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๑๐ วรรค

สอง  และวรรคสอง  และมาตรา ๑๒๒  และให้นาํมาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๑๐ วรรคสี่  และ

มาตรา ๑๒๒ วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 



 ๑๒๔ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒๘  ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่ น  

หรือข้าราชการตามมาตรา ๖๑  ผู้ใดถูกสัง่ลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้นั้นมี

สทิธอิทุธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบพนักงานเทศบาล  ระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่ น 

หรือระเบยีบข้าราชการที่ โอนมา  แต่ยังมไิด้ใช้สทิธอิุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว  กใ็ห้ผู้นั้นมี

สทิธอิทุธรณ์ตามมาตรา ๑๒๕  ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สทิธอิทุธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

พนักงานเทศบาล  ระเบยีบพนักงานส่วนท้องถิ่ นหรือระเบียบข้าราชการที่ โอนมาไว้แล้ว  และ

ในวันที่ ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  การพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ์ยังไม่

แล้วเสรจ็  กใ็ห้ส่งเรื่องให้ผู้มอีาํนาจตามมาตรา ๑๒๕  เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 

 

มาตรา ๑๑๗  ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๓ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย

อยู่ก่อนวนัโอนมาบรรจุ และผู้นั้นมสีทิธอิทุธรณไ์ด้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่ นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการที่ โอนมา แต่ยังไม่ได้ใช้สทิธอิุทธรณ์

ตามกฎหมายดังกล่าว กใ็ห้ผู้นั้นมสีทิธอิุทธรณต์ามมาตรา ๑๑๒ ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สทิธอิุทธรณ์

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

ข้าราชการที่ โอนมาไว้แล้ว และในวันที่ ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั การ

พิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ์ยังไม่แล้วเสรจ็ กใ็ห้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 

 มาตรา ๑๑๘  ในการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ให ้ก.พ.ค. มีอาํนาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ 

หรือมคีําวนิิจฉัยให้แกไ้ขหรือยกเลิกคาํสัง่ลงโทษ และสั่งให้เยยีวยาความเสียหายใหผู้อ้ทุธรณ์ 

หรือสั่งให้ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแ์ห่งความยตุิธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กาํหนด 

 การวนิิจฉัยให้สั่งแกไ้ขหรือให้ดําเนินการสั่งการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะสัง่ให้

เพิม่โทษไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีไดร้ับแจง้จาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๒ วา่สมควรเพิ่มโทษ ใน

กรณีเช่นนั้น ให ้ก.พ.ค. มีอาํนาจวนิิจฉัยสั่งใหเ้พิ่มโทษได ้

 มาตรา ๑๑๙  เมื่อมีกรณีดงัต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์อาจถูกคดัคา้นได ้

 (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาํผดิวินยัที่ผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออก

จากราชการ 

 (๒) มีส่วนไดเ้สียในการกระทาํผดิวินยัที่ผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออก

จากราชการ 

 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกบัผูอุ้ทธรณ์ 



 ๑๒๕ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๔) เป็นผูก้ล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผูบ้งัคบับญัชาผูส้ัง่ลงโทษหรือสั่งให้ออก

จากราชการ 

 (๕) เป็นผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินการทางวินยัหรือการสั่งให้ออกจากราชการที่

ผูอ้ทุธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

 (๖) มีความเกี่ยวพนัทางเครือญาติหรือทางการสมรสกบับุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) อนัอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูอุ้ทธรณ์ 

 กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแ้จง้ต่อประธาน ก.พ.ค. และ

ถอนตวัจากการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ 

 การยืน่คาํคดัคา้น และการพิจารณาคาํคดัคา้น ใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 

 



 ๑๒๖

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๘ 

การร้องทุกข ์

------------ 

 

มาตรา ๑๒๙  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบญัญัตินี้

ด้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้นั้นมสีทิธริ้องทุกขไ์ด้ 

 การร้องทุกขต์ามวรรคหนึ่งให้ร้องทุกขต์่อ  ก.พ.ภายในสามสบิวันนับแต่วันทราบ

คาํสั่ง  และให้นาํมาตรา ๑๒๖  ตลอดจนหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. และ

มาตรา ๑๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 

มาตรา ๑๓๐  ภายใต้บงัคับมาตรา ๑๒๙  ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดเหน็ว่า

ผู้บังคับบญัชาใช้อาํนาจหน้าที่ ปฏบิตัิต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏบิตัิต่อตนให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย หรือมคีวามคับข้องใจอนัเกดิจากการปฏบิตัิของผู้บงัคับบัญชาต่อตนในกรณี

ตามที่ กาํหนดในกฎ ก.พ.ผู้นั้นอาจร้องทุกขต์่อผู้บังคับบญัชา  อ.ก.พ.จงัหวัด  อ.ก.พ.กรม  

อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ ก.พ.  แล้วแต่กรณ ี ตามที่ กาํหนดไว้ในกฎ ก.พ.เพื่อขอให้แก้ไขหรือ

แก้ไขความคับข้องใจได้  ทั้งนี้   เว้นแต่กรณีที่ มีสทิธอิุทธรณต์ามหมวด ๗  ซึ่งต้องใช้สทิธิ

อทุธรณต์ามที่ กาํหนดไว้ในหมวดนั้น 

 การร้องทุกขแ์ละการพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีาร

ที่ กาํหนดในกฎ ก.พ. 

 

 

หมวด ๑๐ 

การร้องทุกข ์

   

 

มาตรา ๑๒๐  ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีความคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏิบตัิหรือไม่

ปฏิบตัิต่อตนของผูบ้งัคบับญัชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได ้ 

ผูน้ั้นมีสิทธิร้องทุกขไ์ดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนดไวใ้นหมวดนี้ 



 ๑๒๗

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 มาตรา ๑๒๑  การร้องทุกขท์ี่เหตุเกิดจากผูบ้งัคบับญัชา ใหร้้องทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือ

ขึ้นไป ตามลาํดบั 

 การร้องทุกขท์ี่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคบับัญชาหรือ

รับผดิชอบการปฏบิตัิราชการขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลดักระทรวง 

รัฐมนตรีเจา้สังกดั หรือนายกรัฐมนตรี ใหร้้องทุกขต์่อ ก.พ.ค. 

 เมื่อ ก.พ.ค. ไดพ้จิารณาวินิจฉยัร้องทุกขป์ระการใดแลว้ ใหห้ัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรมทีอ่ยู่ในบงัคบับัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี

หรือต่อรัฐมนตรี ปลดักระทรวง รัฐมนตรีเจา้สังกดั หรือนายกรัฐมนตรี แลว้แต่กรณี 

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค.  

การร้องทุกขแ์ละการพจิารณาวินิจฉยัร้องทุกขต์ามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 
 มาตรา ๑๒๒  ในการพิจารณาวินิจฉยัเรื่องร้องทุกขใ์ห ้ก.พ.ค. มีอาํนาจไม่รับเรื่อง

ร้องทุกข ์ยกคาํร้องทุกข ์หรือมีคาํวนิิจฉัยสัง่ให้แกไ้ขหรือยกเลกิคาํสั่ง และให้เยยีวยาความ

เสียหายใหผู้ร้้องทุกข ์หรือให้ดําเนินสั่งการอื่นใดเพือ่ประโยชนแ์ห่งความยตุิธรรม ตาม

ระเบียบที่ ก.พ.ค. กาํหนด 

 ในการพิจารณาวินิจฉยัเรื่องร้องทุกข ์ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉยัเอง หรือจะตั้ง

กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉยัร้องทุกขจ์ากบญัชีรายชื่อที่ ก.พ.ค. 

แต่งตั้งตามมาตรา ๓๑ (๗) เพื่อทาํหนา้ที่เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยัเรื่องร้องทุกขแ์ทน ก.พ.ค. กไ็ด ้ 

ทั้งนี ้ ให้เป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน้าทีต่ามพระราชบัญญตัินี ้ให้

กรรมการวนิิจฉัยร้องทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มอีาํนาจตาม



 ๑๒๘

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑๕ โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๑๒๓  เมื่ อมกีรณดีังต่อไปนี้  กรรมการวินิจฉัยร้องทุกขอ์าจถูกคัดค้านได้ 

 (๑) เป็นผู้บังคับบญัชาผู้เป็นเหตุให้เกดิความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บงัคับ

บัญชาของผู้บังคับบญัชาดังกล่าว 

 (๒) มีส่วนได้เสยีในเรื่องที่ ร้องทุกข ์

 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกบัผู้ร้องทุกข์ 

 (๔) มคีวามเกี่ ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกบับุคคลตาม (๑) (๒) 

หรือ (๓) อนัอาจก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข ์

 กรรมการวินิจฉัยร้องทุกขซ์ึ่งมกีรณตีามวรรคหนึ่ ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และ

ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข ์

 การยื่ นคาํคัดค้าน และการพิจารณาคาํคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่ กาํหนดในกฎ 

ก.พ.ค. 

 

 



 ๑๒๙ 

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 หมวด ๑๑ 

การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

   

 

มาตรา ๑๒๔  ในกรณทีี่  ก.พ.ค. เหน็ว่ากฎ ระเบียบ หรือคาํสัง่ใดที่ ออกตาม

พระราชบญัญัตินี้และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทัว่ไป ไม่สอดคล้องกบัระบบคุณธรรม

ตามมาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคาํสัง่ดังกล่าว

ทราบเพื่อดาํเนนิการแก้ไข หรือยกเลิกตามควรแก่กรณ ี

 
 



 ๑๓๐

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ลักษณะ ๕ 

ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษ 

-------------- 

มาตรา ๑๓๒  ตาํแหน่งเอกอัครราชทูต  กงสลุใหญ่  กงสุล และตาํแหน่งอื่ นที่ ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ ในต่างประเทศที่  กาํหนดในกฎ ก.พ. อาจแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญหรือ

ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษกไ็ด้ 

 เมื่ อมีเหตุผลสมควรในทางการเมือง  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะบรรจุบุคคลซึ่งมี

คุณสมบตัิทัว่ไปหรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งตามวรรคหนึ่ งเป็นกรณี

พิเศษโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกไ็ด้  สาํหรับตาํแห่งเอกอัครราชทูตและตาํแหน่งเทยีบเท่า

อธบิดี  ให้นาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 ภายใต้บงัคับมาตรา ๓๑ ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษผู้ดาํรงตาํแหน่งใดจะ

ได้รับเงนิเดือนเท่าใด  ให้เป็นไปตามที่  ก.พ. กาํหนด 

 ให้นํามาตรา ๔๓ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และหมวด ๔  แห่ง

ลักษณะ ๓  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษโดยอนุโลม 

 ข้าราชการประจําต่างประเทศพิเศษจะโอนไปหรือกลับเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการพลเรือนประเภทอื่ นมไิด้ 

ลักษณะ ๕ 

ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษ 

   

 
มาตรา ๑๒๕  เมื่อมเีหตุผลความจาํเป็นในทางการบริหาร รัฐมนตรีเจ้าสงักดัโดยอนุมตัิ

คณะรัฐมนตรีจะบรรจุบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิทัว่ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖เข้า

รับราชการเป็นข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษเพื่อแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

เอกอคัรราชทูต กงสลุใหญ่ กงสลุ และตาํแหน่งอื่ นที่ ต้องปฏบิตัิหน้าที่ ในต่างประเทศตามที่

กาํหนดในกฎ ก.พ. เป็นกรณีพิเศษกไ็ด้ สาํหรับตาํแหน่งเอกอคัรราชทูตและตาํแหน่ง

เทยีบเท่าอธบิดี ให้นาํความ 

กราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

 ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษผู้ดาํรงตาํแหน่งใด จะได้รับเงนิเดือนเท่าใด 

ให้เป็นไปตามที่  ก.พ. กาํหนด แต่ ก.พ. จะกาํหนดให้สงูกว่าข้าราชการพลเรือนสามญัซึ่ง

ดาํรงตาํแหน่งเดียวกนัไม่ได้ 

 

 มาตรา ๑๒๖  นอกจากที่ บัญญัติไว้แล้วในลักษณะนี้  ให้นาํบทบญัญัติที่ ใช้บังคับกบั

ข้าราชการพลเรือนสามญัมาใช้บังคับกบัข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษด้วยโดยอนุโลม  

 ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษจะโอนไปหรือกลบัเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการพลเรือนประเภทอื่ นมิได้ 



 ๑๓๑ 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๓๓  ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษออกจากราชการเมื่ อ 

(๑) ตาย 

(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

(๓) ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าสงักดัให้ลาออก 

(๔) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีคาํสั่งให้ออกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการ
ออกโดยมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตาม  ในกรณีที่ เป็นการออกจาก

ราชการเพราะกระทาํผดิวินัย  ให้เป็นไปตามลักษณะ ๓  โดยอนุโลม 

(๕) คณะรัฐมนตรีที่ อนุมัติให้แต่งตั้งออกจากตาํแหน่งทั้งคณะ  หรือรัฐมนตรีเจ้า
สงักดัออกจากตาํแหน่ง 

(๖) ขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ 

 การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษที่ ต้องออกจากราชการ

ตาม (๒)  รับราชการต่อไป  จะกระทาํมไิด้ 

 ให้นํามาตรา ๑๒๐  มาใช้บังคับแก่การออกจากราชการของข้าราชการประจํา

ต่างประเทศพิเศษ โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๗  ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษออกจากราชการเมื่ อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) พ้นจากตาํแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด 

 (๓) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

 (๔) ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าสงักดัให้ลาออก 

 (๕) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีคําสั่งให้ออกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกโดยมคีวามผดิหรือไม่มคีวามผดิกต็าม 

 (๖) ขาดคุณสมบตัิทัว่ไปหรือมลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 

 การต่อเวลาราชการให้ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษที่ ต้องออกจากราชการ

ตาม (๓) จะกระทาํมิได้ 

 



 ๑๓๒

 

พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ลักษณะ ๔ 

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 

-------------- 

 

มาตรา ๑๓๑  ภายใต้บงัคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  การกาํหนด

ตาํแหน่ง  การให้ได้รับเงนิเดือนและเงนิประจาํตาํแหน่ง  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การ

เพิ่มพูนประสทิธภิาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิราชการ  วินัยและการรักษาวินยั   

การดาํเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณแ์ละการร้องทุกขข์องข้าราชการ

พลเรือนในพระองค์  ให้เป็นไปตามลักษณะ ๓  เว้นแต่จะได้มพีระราชกฤษฎกีากาํหนดไว้

เป็นพิเศษ 

 

ลักษณะ ๖ 

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 

   

 

มาตรา ๑๒๘  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตาํแหน่งให้

เป็นไปตามพระราชอธัยาศัย   

 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎกีากาํหนดหลักเกณฑ ์

วิธกีารเกี่ ยวกบัการกาํหนดตาํแหน่ง การให้ได้รับเงนิเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง การ

บรรจุ การแต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสทิธภิาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติราชการ 

การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอทุธรณ์ การร้องทุกข ์และการอื่ น

ตามที่ จาํเป็นของข้าราชการพลเรือนในพระองค์กไ็ด้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อพระราช

อาํนาจตามวรรคหนึ่ง 

 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกาํหนดให้นาํบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

ทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้บงัคับหรือจะกาํหนดให้แตกต่างจากที่ บัญญัติในพระราชบัญญัติ

นี้กไ็ด้ 

 



 ๑๓๓ 

 

 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บทเฉพาะกาล 

_______________ 

 

มาตรา ๑๓๔   ให้  ก.พ.  อ.ก.พ.วิสามัญ  และ  อ.ก.พ.สามญั  ซึ่ งปฏบิัติหน้าที่ อยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน  หรือจนกว่าจะได้แต่งตั้ง  อ.ก.พ.

วิสามญั หรืออนุกรรมการใน  อ.ก.พ.สามญั  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้    ทั้งนี้  ไม่

เกนิหนึ่ งร้อยยี่ สบิวันนับแต่วันที่ พระราชบญัญัตินี้ ใช้บงัคับ 

บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา ๑๒๙  ให ้ก.พ. อ.ก.พ. วิสามญั และ อ.ก.พ. สามญั ซึ่งปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ในวนัก่อนวนัที่

พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้ง 

ก.พ. หรือจนกวา่จะไดแ้ต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามญั หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามญั แลว้แต่กรณี 

ตามพระราชบญัญตัินี้   

 การดาํเนินการแต่งตั้ง ก.พ. ให้กระทาํให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยีส่ิบวนันับแต่วนัที่

พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคบั 

 มาตรา ๑๓๐  ในระหว่างที่ยงัมิไดด้าํเนินการใหม้ี ก.พ.ค. ให ้ก.พ. ตามพระราชบญัญตัิระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทาํหนา้ที่ ก.พ.ค. ตามพระราชบญัญตัินี้ไปพลางก่อนจนกวา่

จะมีการจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค. ตามพระราชบญัญตัินี้ 

 การดาํเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. ใหก้ระทาํใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบั

แต่วนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๓๕  ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  หรือ

ข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษ  ตามพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 

๒๕๑๘  อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพล

เรือนสามญั  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  หรือข้าราชการประจาํต่างประเทศพิเศษ  ตาม

มาตรา ๑๓๑  ผูใ้ดเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั หรือขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์หรือ

ขา้ราชการประจาํต่างประเทศพิเศษ ตามพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อยูใ่นวนัก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ั้นเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั หรือ



 ๑๓๔ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พระราชบญัญัตินี้   แล้วแต่กรณี  ต่อไป 

 ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามญัตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๑๘  อยู่ในวันที่ พระราชบญัญัตินี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ให้ผู้นั้นเป็น

ข้าราชการพลเรือนวิสามญัต่อไป  และให้นาํมาตรา ๑๑๖  แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบ

ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๑๘  มาใช้บังคับแก่ผู้นั้น  เว้นแต่ข้าราชการพลเรือนวิสามัญผู้

ซึ่งดาํรงตาํแหน่งที่   ก.พ.พิจารณาเหน็ว่าทาํหน้าที่ อย่างเดียวกบัตาํแหน่งข้าราชการพลเรือน

สามัญ  หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์  อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา  ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั  หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์  ตาม

พระราชบญัญัตินี้   แล้วแต่กรณี  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอตัราเท่ากบัเงนิเดือนที่ ได้รับอยู่  

ทั้งนี้   เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑด์ังต่อไปนี้  

 (ก)  มคีุณสมบตัิทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ 

 (ข)  เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมธัยมศึกษาหรือที่ กระทรวงศึกษาธกิาร

เทยีบได้ไม่ตํา่กว่าประโยคมัธยมศึกษา  และเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามญัในตาํแหน่งที่ ทาํ

หน้าที่ อย่างเดียวกบัตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์  

ติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

 ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามญัตามวรรคสอง  แต่ไม่อยู่ในเกณฑต์าม (ข) ให้ผู้

นั้นเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญไปพลางก่อน  เมื่ อเข้าเกณฑต์าม  (ข)  กใ็ห้เป็นข้าราชการ

พลเรือนสามญั   หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์  ตามพระราชบัญญัตินี้   แล้วแต่กรณี  

โดยให้ได้รับเงนิเดือนในอตัราเท่ากบัเงนิเดือนที่ ได้รับอยู่ 

 

 

 

ขา้ราชการพลเรือนในพระองค ์หรือขา้ราชการประจาํต่างประเทศพิเศษตามพระราชบญัญตัินี้ 

แลว้แต่กรณี ต่อไป 

 



 ๑๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 มาตรา ๑๓๒  ในระหว่างที่ ก.พ. ยงัมิไดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งตามมาตรา ๔๗ 

บทบญัญตัิในลกัษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนใน

พระองค์ ยงัไม่ใชบ้งัคบั โดยใหน้าํบทบญัญตัิในลกัษณะ ๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ

ลกัษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ตลอดจนบัญชีอตัราเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชี

อตัราเงนิประจาํตําแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญตัิเงนิเดอืนและเงินประจาํ

ตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิม่เติม มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญัและ

ขา้ราชการพลเรือนในพระองคไ์ปพลางก่อนจนกวา่ ก.พ. จะจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง

เสร็จ และจดัตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนสามญัของทุกส่วนราชการเขา้ประเภทตาํแหน่ง สาย

งาน และระดบัตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และประกาศใหท้ราบ จึงใหน้าํ

บทบญัญตัิในลกัษณะ ๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนใน

พระองค์ แห่งพระราชบญัญตัินี้มาใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ ก.พ. ประกาศเป็นตน้ไป  และให้

ผูบ้งัคบับญัชาสั่งแต่งตั้งขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ ก.พ. 

ประกาศ 

 ในการจดัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมี

เหตุผลและความจาํเป็น  ก.พ.อาจอนุมตัิให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามญัผู้มีคุณสมบัติต่าง

ไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและตามทีก่ฏหมายกาํหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้ 

 ให ้ ก.พ. ดาํเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่

พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั 

 



 ๑๓๖ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๓๖  ในระหว่างที่ บัญชีอตัราเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนตามพระราชบญัญัตินี้ยัง

ไม่มผีลใช้บังคับ  ให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือนตามบญัชีอตัราเงินเดือนข้าราชการพล

เรือน  บญัชี ข.ท้ายพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน (ฉบบัที่  ๖)  พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 

 

มาตรา ๑๓๗  ในระหว่างที่ ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎกีา  หรือออกกฎ  ก.พ. ข้อบงัคับ  

หรือระเบยีบ  หรือจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  หรือกาํหนดกรณีใดเพื่อปฏบิัติการตาม

พระราชบญัญัตินี้   ให้นาํพระราชกฤษฎกีา  กฎ  ก.พ. ข้อบงัคับ  ระเบยีบ  มาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่ง  หรือกรณทีี่ กาํหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๑๓๓  ในระหว่างที่ ยังมไิด้ตราพระราชกฤษฎกีา หรือออกกฎ ก.พ. 

ข้อบงัคับ หรือระเบียบหรือกาํหนดกรณใีด เพื่อปฏบิตัิการตามพระราชบญัญัตินี้  ให้นาํพระ

ราชกฤษฎกีา กฎ ก.พ. ข้อบงัคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่ กาํหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้

บังคับเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตินี้  

 ในกรณทีี่ ไม่อาจนาํพระราชกฤษฎกีา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบยีบหรือกรณทีี่

กาํหนดไว้แล้วมาใช้บงัคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดาํเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่  

ก.พ.กาํหนด 

 

มาตรา ๑๓๘  ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมกีรณกีระทาํผิดวินัยหรือกรณทีี่ สมควรให้ออกจาก

ราชการอยู่ก่อนวันที่ พระราชบญัญัตินี้ ใช้บงัคับ  ให้ผู้บังคับบญัชาตามพระราชบัญญัตินี้ มี

อาํนาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสัง่ให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนที่ ใช้อยู่ในขณะนั้น  ส่วนการสอบสวน  การพิจารณา  และการดาํเนนิการเพื่อลงโทษ

หรือให้ออกจากราชการ  ให้ดาํเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ 

 (๑) กรณทีี่ ผู้บงัคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ ใช้อยู่ใน

ขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่ พระราชบญัญัตินี้ ใช้บงัคับ  และยังสอบสวนไม่เสรจ็  กใ็ห้สอบสวน

ตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสรจ็ 

 (๒) ในกรณีที่ ได้มกีารสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ ใช้อยู่ใน

ขณะนั้นเสรจ็ไปแล้วก่อนวันที่ พระราชบญัญัตินี้ใช้บังคับ  ให้การสอบสวนหรือพิจารณา  

มาตรา ๑๓๔  ขา้ราชการพลเรือนผูใ้ดมีกรณีกระทาํผิดวินยัหรือกรณีที่สมควรใหอ้อกจาก

ราชการอยูก่่อนวนัที่  บทบัญญัติในลกัษณะ ๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ 

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ใหผู้บ้งัคบับญัชาตาม

พระราชบญัญตัินี้มีอาํนาจสัง่ลงโทษผูน้ั้นหรือสั่งใหผู้น้ั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนที่ใชอ้ยูใ่นขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพจิารณา และการ

ดาํเนินการเพื่อลงโทษหรือใหอ้อกจากราชการ ใหด้าํเนินการตามพระราชบญัญตัินี้ เวน้แต่ 

 (๑) กรณีที่ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั่งใหส้อบสวนโดยถกูตอ้งตามกฎหมายที่ใชอ้ยูใ่น

ขณะนั้นไปแลว้ก่อนวนัที่บทบัญญัติในลกัษณะ ๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ 

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั และยงัสอบสวนไม่เสร็จกใ็ห้



 ๑๓๗ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แล้วแต่กรณ ี นั้นเป็นอนัใช้ได้ 

 (๓) กรณีที่ ได้มกีารรายงานหรือส่งเรื่อง  หรือนาํสาํนวนเสนอ  หรือส่งให้  อ.ก.พ.

กระทรวงพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ ใช้อยู่ในขณะนั้น  และ  อ.ก.พ.กระทรวง

พิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสรจ็  กใ็ห้  อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะ

เสรจ็ 

 

สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกวา่จะเสร็จ 

 (๒) ในกรณีที่ไดม้ีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตอ้งตามกฎหมายที่ใชอ้ยูใ่น

ขณะนั้นเสร็จไปแลว้ก่อนวนัที่บทบัญญัติในลกัษณะ ๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ

ลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ใหก้ารสอบสวน

หรือพิจารณา แลว้แต่กรณี นั้นเป็นอนัใชไ้ด ้

 (๓) กรณีที่ไดม้ีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือนาํสาํนวนเสนอ หรือส่งให ้อ.ก.พ. 

สามัญ ใดพิจารณาโดยถกูตอ้งตามกฎหมายที่ใชอ้ยูใ่นขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญ นั้นพิจารณา

เรื่องนั้นยงัไม่เสร็จ กใ็ห ้อ.ก.พ. สามัญ นั้นพิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกวา่จะเสร็จ 

มาตรา  ๑๓๙   ข้าราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่ น

หรือข้าราชการประเภทอื่ นก่อนวนัที่ พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคับ   ผู้ใดมกีรณกีระทาํผิดวินัย

หรือกรณีที่ สมควรให้ออกจากงานหรือให้ออกจากราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบ

พนักงานเทศบาล  ระเบยีบพนักงานส่วนท้องถิ่ น  หรือระเบียบข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันที่

พระราชบญัญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ผู้บงัคับบญัชาตามพระราชบญัญัตินี้มอีาํนาจดาํเนินการทาง

วินัยแก่ผู้นั้น  หรือดาํเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้   ทั้งนี้   ให้นาํมาตรา ๑๑๑  และ

มาตรา  ๑๒๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๕  ขา้ราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนกังานส่วนทอ้งถิ่นหรือขา้ราชการประเภท

อื่นก่อนวนัที่บทบัญญตัิในลกัษณะ ๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพล

เรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ผูใ้ดมีกรณีกระทาํผดิวินยัหรือกรณีที่สมควร

ใหอ้อกจากงานหรือใหอ้อกจากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถิ่นหรือกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการนั้นอยูก่่อนวนัที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔  

ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัิ

นี้ใชบ้งัคบั ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามพระราชบญัญตัินี้มีอาํนาจดาํเนินการทางวินยัแก่ผูน้ั้น หรือ

ดาํเนินการสัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการได ้ ทั้งนี้ ใหน้าํมาตรา ๑๐๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔๐  ผู้ใดถูกสัง่ลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 

๒๕๑๘  หรือตามมาตรา ๑๓๘  แห่งพระราชบญัญัตินี้   ให้ผู้นั้นมสีทิธอิทุธรณไ์ด้ตามมาตรา 

๑๒๕  หรือมาตรา ๑๒๖  แล้วแต่กรณ ี

 

มาตรา ๑๓๖  ผูใ้ดถกูสัง่ลงโทษหรือถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามพระราชบญัญตัิระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถา้ยงัมิไดย้ืน่อุทธรณ์หรือร้องทุกขต์ามพระราชบญัญตัิ

ดงักล่าว และยงัไม่พน้กาํหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกขใ์นวนัที่บทบัญญตัิในลกัษณะ ๔  

ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัิ



 ๑๓๘

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นี้ใชบ้งัคบั ใหม้ีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกขต์ามพระราชบญัญตัินี้ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่

วนัที่บทบัญญตัิในลกัษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนใน

พระองค์ แห่งพระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั 

มาตรา ๑๔๑  ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามมาตรา ๔๖  มาตรา ๕๙  มาตรา ๙๐  

มาตรา ๙๖  มาตรา ๙๗  มาตรา ๙๘  มาตรา ๙๙  มาตรา ๑๐๐  หรือมาตรา ๑๒๑  แห่ง

พระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๑๘  หรือตามมาตรา ๑๓๘  แห่ง

พระราชบญัญัตินี้   ให้ผู้นั้นมีสทิธริ้องทุกขไ์ด้ตามมาตรา ๑๒๙ 

 

 มาตรา ๑๓๗  เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกขต์ามพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดย้ืน่ไวก้่อนวนัที่บทบัญญตัิในลกัษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ

ลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั และอยูใ่นอาํนาจ

การพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให ้อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณา

ต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ  

 เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกขต์ามพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๓๕ ที่ไดย้ืน่ต่อ อ.ก.พ. สามัญหรือ ก.พ. ในวนัหรือหลงัวนัที่บทบัญญัติในลกัษณะ ๔ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัิ

นี้ใชบ้งัคบัและเป็นกรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไวก้่อนวนัที่บทบัญญัติในลกัษณะ ๔ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลกัษณะ ๖ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบญัญตัิ

นี้ใชบ้งัคบั ให ้ก.พ.ค. เป็นผูพ้จิารณาดาํเนินการต่อไป 

 

มาตรา ๑๔๒  การใดอยู่ระหว่างดาํเนินการตามพระราชบญัญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๑๘  ในวันที่ พระราชบัญญัตินี้ ใช้บงัคับ  การดาํเนินการต่อไปสาํหรับการนั้น  ให้
มาตรา ๑๓๘  การใดที่ อยู่ระหว่างดาํเนินการหรือเคยดาํเนินการได้ตามพระราชบัญญัติ



 ๑๓๙

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นไปตามที่   ก.พ.กาํหนด 

 

ระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมไิด้บญัญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้  หรือมีกรณี

ที่ ไม่อาจดาํเนินการตามพระราชบญัญัตินี้  การดาํเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควร

ดาํเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.พ. กาํหนด 

มาตรา ๑๔๓   การใดที่ เคยดาํเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรือนที่ ใช้

อยู่ก่อนวันใช้บงัคับพระราชบญัญัตินี้   และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบญัญัตินี้   จะดาํเนินการ

ได้ประการใด  ให้เป็นไปตามที่   ก.พ.กาํหนดโดยไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย 

 

 

 มาตรา ๑๓๙  การปรับเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการพลเรือนสามญัเขา้ตาม
อตัราในบญัชีท้ายพระราชบญัญตัินี้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี

กาํหนด   

 เพือ่ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง  ข้าราชการพลเรือนสามัญทีไ่ด้รับ

เงนิเดือนยังไม่ถึงขั้นตํ่าของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินีใ้ห้ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่า

ขั้นตํ่าชั่วคราวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญตัินีแ้ละให้ได้รับการปรับเงนิเดอืนจนได้รับ

เงนิเดือนในขั้นตํ่าของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญตัินีต้ามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่คณะ

รัฐมาตรีกาํหนด 

 มาตรา ๑๔๐  ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ กําหนดให้นํา

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกีย่วข้องกบัข้าราชการพลเรือนสามัญมา

ใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลม  ให้ยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป การให้นํา

พระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับกับข้าราชการประเภทดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้กระทํา

ได้โดยมติขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่ทําหน้าที่องค์กรกลางบริหารงาน



 ๑๔๐ 

พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 

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

 นายกรัฐมนตรี 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 

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

 นายกรัฐมนตรี 

 

 

 


