ตารางเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
กับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน
เหตุผล
เนื่ องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
บัญญัติให้ ดาํ เนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน เพื่ อกําหนด
ภารกิจของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพล
เรือนให้ เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้
ใช้ บังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้ องกับพัฒนาการด้ านการบริหารราชการที่
เปลี่ ยนไป ดังนั้น เพื่ อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนและสํานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนให้ เหมาะสม และเพื่ อให้ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐสอดคล้ องกับทิศทางการบริหารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยปรับ
บทบาทของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน จากเดิมที่ เป็ นทั้งผู้จดั การงานบุคคลของฝ่ าย
บริหาร ผู้พิทกั ษ์ระบบคุณธรรม และผู้จดั โครงสร้ างส่วนราชการ ให้ เป็ นเพียงผู้จัดการงาน

๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บุคคลของฝ่ ายบริหาร โดยมิให้ ซาํ้ ซ้ อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส่วนบทบาทในการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมให้ เป็ นของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
ปรับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนจากเดิมที่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกับ
การดําเนินงานของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน ให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกับการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
และมิให้ ซาํ้ ซ้ อนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงระบบ
ตําแหน่งของข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ จาํ แนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจาย
อํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ ส่วนราชการเจ้ าสังกัดดําเนินการมากขึ้น จึง
จําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี

๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๓๓๕
------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้ าฯ ให้ ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติทาํ หน้ าที่ รัฐสภา ดังต่อไปนี้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

....................................
....................................
....................................
..............................................................................................................
..........................................
โดยที่ เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน
...........................
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา
๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
............................

๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
..............................................................................................................
..........................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรียกว่ า “พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ พลเรือน พ.ศ. มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ เี รียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ....”
๒๕๓๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น
เป็ นต้ นไป
ต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
๒๕๒๐
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑
มิให้ นําคําสั่ งหัวหน้ าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่ นดินที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑
(๕) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒
ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใช้ บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน
(๖) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๗) พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้ อยแห่ งชาติ ฉบับที่ ๓๕ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
บรรดากฎหมาย กฎ ข้ อบังคับอื่ นในส่วนที่ มีบัญญั ติไว้ แล้ วในพระราชบัญญัติน้ ี
หรือซึ่ งขัดหรือแย้ งกับบทแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ใช้ พระราชบัญญัติน้ ีแทน และมิให้ นํา
คํา สั่ง หั ว หน้ า คณะปฏิรูป การปกครองแผ่ น ดิ น ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ลาคม
๒๕๑๙ มาใช้ บงั คับแก่ข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๔ ให้ พระราชบัญญัติน้ ี
“ข้ าราชการพลเรือน”
หมายความว่ า บุคคลซึ่ งได้ รับบรรจุ และแต่ งตั้งตาม
พระราชบัญญัติน้ ีให้ รับราชการโดยได้ รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน
กระทรวง ทบวง กรมฝ่ ายพลเรือน
“ข้ าราชการฝ่ ายพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่ งได้ รับบรรจุและแต่งตั้งตาม
กฎหมายให้ รับราชการโดยได้ รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง
ทบวง กรมฝ่ ายพลเรือน
“กระทรวง” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกระทรวง หรือมีฐานะ
เทียบเท่ากระทรวงด้ วย
“รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการทบวง
และหมายความรวมถึ ง นายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะเป็ นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็ นผู้บงั คับบัญชาส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่
สังกัดกระทรวงหรือทบวงด้ วย
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้ วย
“รองปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรองปลัด
ทบวงด้ วย
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมด้ วย

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ข้าราชการพลเรื อน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัติน้ ีให้รับราชการโดยได้ รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ ายพล
เรื อน
“ข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อน และข้าราชการอื่นใน
กระทรวง กรมฝ่ ายพลเรื อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวง
“รัฐมนตรี เจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง รัฐมนตรี ว่าการทบวง
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาส่ วนราชการที่มีฐานะเป็ นกรมและไม่
สังกัดกระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็ นกรม
“อธิบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อเทียบเท่ากรม
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า ส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม และส่ วนราชการที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ

๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้ าส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมด้ วย
แผ่นดินและมีฐานะไม่ต่าํ กว่ากรม
“รองอธิบดี” หมายความรวมถึงรองหัวหน้ าส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมด้ วย
“ผู้ช่วยอธิบดี” หมายความรวมถึงผู้ช่วยหัวหน้ าส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมด้ วย
“ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” หมายความว่า ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรม ซึ่ งกฎหมาย
ว่ าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติให้ หัวหน้ าส่วนราชการนั้นรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
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ลักษณะ ๑
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
--------------
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ลักษณะ ๑
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน

มาตรา ๖ ให้ มีคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนคณะหนึ่ ง เรียกโดยย่ อว่ า “ก.พ.”
ประกอบด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมายเป็ น
ประธาน ปลั ด กระทรวงการคลั ง ผู้ อํา นวยการสํา นั ก งบประมาณ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและเลขาธิการ ก.พ. เป็ นกรรมการ
โดยตําแหน่ง และกรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งจาก

มาตรา ๖ ให้ มีคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนคณะหนึ่ ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”
ประกอบด้ วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ น
ประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง และ
กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้ านการบริหารและการจัดการ และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ใน
ความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทไี่ ด้ รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่ อนไขที่
กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้ เลขาธิการ ก.พ.
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้งต้ องไม่เป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งทาง
การเมือง กรรมการหรือผู้ดาํ รงตําแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมือง และมิได้ เป็ นกรรมการโดยตําแหน่งอยู่แล้ ว

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ด้ านระบบราชการและการจัดส่วน
ราชการ ด้ านการพัฒนาองค์การ ด้ านการบริหารและการจัดการ และด้ านกฎหมาย ซึ่ ง
มี ผ ลงานเป็ นที่ ประจั ก ษ์ ใ นความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ ที่ ได้ รั บ การสรรหาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไม่น้อยกว่ าห้ าคน แต่ไม่ เกินเจ็ดคน
ทั้งนี้ ต้ องเป็ นผู้ที่ดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่ งไม่ ต่าํ กว่ าอธิบดีหรือตําแหน่ งที่ เทียบเท่า
แต่ ถ้าจะแต่ งตั้งผู้ที่ไม่เคยเป็ นข้ าราชการหรือเคยเป็ นข้ าราชการแต่ดาํ รงตําแหน่ งตํ่ากว่ า
อธิบดีหรือตําแหน่งที่ เทียบเท่าจะดําเนินการเพื่ อแต่งตั้งได้ ไม่เกินสามคน
(๒) ข้ าราชการพลเรื อ นผู้ ดํารงตํา แหน่ ง ปลัด กระทรวง รองปลัด กระทรวง
หัวหน้ าหรื อรองหัวหน้ าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่ สังกัดกระทรวงหรื อทบวง
หัวหน้ าหรือรองหัวหน้ าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วนราชการรับผิดชอบ
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ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ งได้ รับ
เลือกจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่ งดังกล่ าวในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ ายพล
เรือน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ. จํานวนห้ าคน ซึ่ งแต่ ละคนสังกัด
อยู่ต่างกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่ สังกัดกระทรวงหรือ
ทบวง
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กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ต้ องไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมือง
และมิได้ เป็ นกรรมการโดยตําแหน่งอยู่แล้ ว
กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รง
ตําแหน่งตาม (๒) ผู้ใดออกจากราชการพลเรือน ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งอื่ นที่ มิใช่
ตําแหน่ งตาม (๒) หรือโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ น
กรม และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงอื่ นที่ มีกรรมการตาม (๒) สังกัดอยู่แล้ ว ให้ ผ้ ูน้ัน
พ้ นจากตําแหน่งกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งให้ อยู่ในตําแหน่งได้ คราวละ มาตรา ๗ กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้งให้ อยู่ในตําแหน่งได้ คราวละ
สองปี ถ้ าตําแหน่งกรรมการว่ างลงก่อนกําหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่ สามปี ถ้ าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อกี ไม่
น้ อยกว่าสามคน ให้ กรรมการที่ เหลือปฏิบตั ิหน้ าที่ ต่อไปได้
น้ อยกว่าห้ าคน ให้ กรรมการที่ เหลือปฏิบตั ิหน้ าที่ ต่อไปได้
เมื่ อตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนดให้ ดาํ เนินการแต่งตั้งกรรมการแทน
เมื่ อตําแหน่ งกรรมการว่ างลงก่ อนกําหนดให้ ดําเนินการแต่ งตั้งกรรมการแทน ภายในกําหนดสามสิบวัน เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถงึ หนึ่ งร้ อยแปดสิบวันจะไม่
ึ่ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนั้นให้ อยู่ในตําแหน่งได้ เพียง
ภายในกําหนดสามสิบวัน เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันจะไม่ แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ ผู้ซงได้

๙
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แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ ผู้ซึ่งได้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนั้น ให้ อยู่ในตําแหน่งได้ เท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
กรรมการซึ่ งพ้ นจากตําแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้งให้ เป็ น
กรรมการอีกก็ได้
ในกรณีทกี่ รรมการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ
กรรมการซึ่ งพ้ นจากตําแหน่ ง จะทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ งให้ เป็ น
แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ กรรมการนั้นปฏิบตั ิหน้ าที่ ต่อไปจนกว่าจะได้ ทรงพระกรุณาโปรด
กรรมการอีกก็ได้
เกล้ า ฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่
ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ แต่ ยังมิได้ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ กรรมการนั้นปฏิบัติหน้ าที่ ไปก่อนจนกว่ าจะได้ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา ๘ ก.พ.มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ยวกั บ นโยบายการ
บริหารงานบุคคลของข้ าราชการพลเรือน และการจัดระบบราชการพลเรือน
(๒) เสนอแนะและให้ คํา ปรึ ก ษาแก่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ยวกั บ มาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของข้ าราชการฝ่ ายพลเรือน
(๓) เสนอแนะและให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ยวกั บ การปรั บ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรมฝ่ ายพลเรือน การจัดและการพั ฒนาส่วนราชการและวิธีปฏิบัติ
ราชการของข้ าราชการฝ่ ายพลเรือน
(๔) พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือน
(๕) ออกกฎ ก.พ. ข้ อบังคับ หรือระเบียบเพื่ อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎ ก.พ.เมื่ อได้ รับอนุ มัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ วให้ ใช้
บังคับได้

มาตรา ๘ ก.พ. มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาํ ปรึ กษาแก่คณะรั ฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารทรั พยากรบุ คคลของบุ คลากรภาครั ฐโดยเฉพาะในด้านมาตรฐาน
ค่าตอบแทน การบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคน
และด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
(๒) รายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปรับปรุ งเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรื อประโยชน์เกื้อกูลอื่นสําหรับข้าราชการฝ่ ายพล
เรื อนให้เหมาะสม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรื อน เพื่อส่ วนราชการใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของส่วนราชการ

๑๐
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(๖) ตีความและวินิจฉัยปั ญหาที่ เกิดขึ้นเนื่ องจากการใช้ บังคับพระราชบัญญัติน้ ี
มติของ ก.พ.ตามข้ อนี้เมื่ อได้ รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว ให้ ใช้ บังคับได้ ตาม
กฎหมาย
(๗) กํากับ ดู แ ล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แ จงเพื่ อให้ กระทรวง ทบวง กรม
ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ในการนี้ ให้ มี อํา นาจเรี ย กเอกสารและหลั ก ฐานที่
เกี่ ยวข้ องจากหน่ วยราชการ รั ฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอื่ นของรัฐ ห้ างหุ้นส่วนบริษัท หรือ
บุคคลใดๆ หรื อให้ ผ้ ูแทนหน่ วยราชการ รัฐวิสาหกิจหน่ วยงานอื่ นของรัฐ ห้ างหุ้ นส่วน
บริษัท ข้ าราชการหรือบุคคลใด ๆ มาให้ ถ้อยคําหรือชี้แจงข้ อเท็จจริง และให้ มีอาํ นาจ
ออกระเบียบให้ กระทรวง ทบวง กรมรายงานเกี่ ยวกับการสอบ การบรรจุ การแต่ งตั้ง
การเลื่ อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ ตลอดจนการ
รายงานเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะหน้ าที่ และความรับผิดชอบของตําแหน่ งและ
ของส่วนราชการ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ ตําแหน่ ง ทะเบียนประวัติของข้ าราชการพล
เรือน และการปฏิบตั ิการอื่ นตามพระราชบัญญัติน้ ไี ปยัง ก.พ.
(๘) รายงานนายกรั ฐ มนตรี ใ นกรณี ที่ ปรากฏว่ า กระทรวง ทบวง กรมไม่
ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี หรือปฏิบตั ิการโดยไม่เหมาะสม เพื่ อนายกรัฐมนตรีจะได้
พิจารณาและสัง่ การต่อไป
(๙) รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ ยนแปลงไปมาก หรือการ
จัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลสําหรับข้ าราชการยังไม่ เหมาะสม เพื่ อคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณาในอั น ที่ จะปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น เงิ น ประจํา ตํา แหน่ ง เงิ น เพิ่ มค่ า ครองชี พ
สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูล สําหรับข้ าราชการพลเรือนให้ เหมาะสม
(๑๐) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่ อสนองความ
ต้ อ งการกํา ลั ง คนของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ ายพลเรื อ น และทุ น เล่ า เรี ย นหลวง
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(๕) วางมาตรฐาน ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ ยวกับการบริ หาร
ทรั พยากรบุคคลเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี รวมตลอดทั้งการให้คาํ แนะนําหรื อ
วางแนวทางในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎ ก.พ. และระเบียบ เมื่อได้รับอนุมตั ิ
จากคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
(๖)
ตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการใช้บ ัง คับ
พระราชบัญญัติน้ ี รวมตลอดทั้ง กํา หนดแนวทางปฏิ บ ตั ิ ใ นกรณี ที่เ ป็ นปั ญ หา มติ ข อง
ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่ อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ให้ใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรื อนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็ นธรรมและมาตรฐาน
ด้ า นการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล รวมทั้ งตรวจสอบและติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี ในการนี้ ให้มีอาํ นาจเรี ยกเอกสารและหลักฐานจากส่ วนราชการ หรื อให้
ผูแ้ ทนส่ วนราชการ ข้าราชการ หรื อบุคคลใด ๆ มาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง และให้มีอาํ นาจออก
ระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพล
เรื อนที่อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.
(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่ าเรียนหลวงและทุน
ของรัฐบาลและทุนเล่าเรี ยนหลวงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน ตลอดจนจัดสรรผูร้ ั บทุนที่ สําเร็ จการศึกษาแล้วเข้ารั บราชการใน
กระทรวงและกรมหรื อหน่วยงานของรัฐ
(๙) ออกข้อบัง คับหรื อระเบี ยบเกี่ ยวกับการจัด การการศึ กษาและ
ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่ าเรียนหลวง นักเรี ยน
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ตลอดจนการจั ด สรรผู้ รั บ ทุ น ของรั ฐ บาลที่ สํา เร็จ การศึ ก ษาแล้ ว เข้ า รั บ ราชการในส่ ว น
ราชการต่าง ๆ
(๑๑) ออกข้ อ บั งคั บหรื อ ระเบีย บเพื่ อควบคุ ม ดู แลข้ า ราชการฝ่ ายพลเรื อ นที่
ศึกษาหรือฝึ กอบรมในต่ างประเทศ และเพื่ อดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ ายพล
เรื อ นในต่ า งประเทศรวมทั้ง เพื่ อควบคุ ม การศึ ก ษา ความประพฤติ และการใช้ จ่ า ย
ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา การกําหนดวินัย และ
การลงโทษสําหรับนักเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ ถือว่าเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายในการดูแลจัดการ
การศึ ก ษาเป็ นเงิ น รายรั บ ของส่ ว นราชการที่ เป็ นสถานอํ า นวยบริ ก ารอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ตามความหมายในกฎหมายว่าด้ วยวิธกี ารงบประมาณ
(๑๒) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้ รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุ ณ วุ ฒิอ ย่ า งอื่ นเพื่ อประโยชน์ ใ นการบรรจุ และการแต่ ง ตั้ งข้ า ราชการพลเรื อ น และ
กําหนดเงินเดือนที่ ควรได้ รับและระดับตําแหน่งที่ ควรแต่งตั้ง
(๑๓) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๔) พิจารณาการแก้ ไขทะเบียนประวัติเกี่ ยวกับวันเดือนปี เกิด และการควบคุม
เกษียณอายุของข้ าราชการพลเรือน
(๑๕) ปฏิบัติการตามอํานาจหน้ าที่ ที่ บัญญัติไว้ ในมาตราอื่ นแห่ งพระราชบัญญัติ
นี้และกฎหมายอื่ น

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ทุนของรั ฐบาล นักเรี ยนทุนเล่าเรี ยนหลวง และนักเรี ยนทุนส่ วนตัวที่อยู่ในความดูแลของ
ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่ าใช้ จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ ถือว่ าเงิน
ชดเชยค่ าใช้ จ่ายในการดูแลจัดการการศึ กษาเป็ นเงินรายรั บของส่ วนราชการที่เป็ นสถาน
อํ า นวยบริ ก ารอั น เป็ นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรั บรองคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับ
ปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็ นข้าราชการพลเรื อน และการกําหนดอัต ราเงิ น เดื อนหรื อ ค่าตอบแทน รวมทั้งระดับ
ตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดงั กล่าว
(๑๑) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบี ยนประวัติ
เกี่ยวกับวัน เดือน ปี เกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรื อน
(๑๓) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ีและกฎหมาย
อื่น
การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ สํานักงาน ก.พ.
หารือกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้ องเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด้ วย
มาตรา ๙ ในกรณี ที่ ก.พ. มีมติวา่ กระทรวง กรม หรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
ไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี หรื อปฏิบตั ิการโดยขัดหรื อแย้งกับแนวทางตามที่กาํ หนดใน
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ ก.พ. แจ้งให้กระทรวง กรม หรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิดงั กล่าวดําเนินการ
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แก้ไข ยกเลิก หรื อยุติการดําเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนด ในกรณี ที่กระทรวง กรม
หรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่ดาํ เนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กาํ หนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรื อผูม้ ีหน้าที่ปฏิบตั ิดงั กล่าว แล้วแต่กรณี กระทํา
ผิดวินยั อย่างร้ายแรง และเป็ นกรณี ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
การดําเนิ นการทางวินยั ตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษให้เป็ นอํานาจ
หน้าที่ของ ก.พ.ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในกฎ ก.พ. โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีทผี่ ู้ไม่ ปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเป็ นรัฐมนตรีเจ้ า
สังกัด ก็ให้ รายงานนายกรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาสั่ งการตามที่เห็นสมควรต่ อไป
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องใดที่ ข้าราชการฝ่ าย
พลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัด
ให้ มกี ารประชุมเพื่ อหารือร่วมกันระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลของข้ าราชการฝ่ ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อกําหนด
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องนั้นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และเมื่ อคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแล้ วให้ ใช้ บงั คับมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์กลางดังกล่าวกับข้ าราชการฝ่ ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แล้ วแต่
กรณี
ความในวรรคหนึ่ งให้ ใช้ บังคับกับกรณีทมี่ ปี ัญหาเกี่ ยวกับวิธกี ารบริหารทรัพยากร
บุคคลของรัฐในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งด้ วยโดยอนุโลม

มาตรา ๙ เมื่ อนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ รั บ รายงานของ ก.พ.ตามมาตรา ๘ (๘)ให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งให้ กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติการให้ ถูกต้ องหรือเหมาะสม
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ต่อไป และให้ กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายกรัฐมนตรี
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ เห็นด้ วยกับมติของ ก.พ. ที่ รายงานตาม มาตรา ๘
(๘) ให้ ส่งความเห็นของนายกรัฐมนตรี ให้ ก.พ.พิ จารณาและถ้ า ก.พ.พิ จารณาแล้ วยัง
ยื น ยั น ตามมติ เ ดิ ม ให้ ก.พ.รายงานต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย และเมื่ อ
คณะรัฐมนตรีมีมติประการใดให้ ก.พ.และกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
มติของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๑๐ การประชุม ก.พ.ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน
มาตรา ๑๑ ให้ นาํ บทบัญญัติว่าด้ วยคณะกรรมการที่ มอี าํ นาจดําเนินการพิจารณาทาง
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ปกครองตามกฎหมายว่าด้ วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้ บงั คับแก่การประชุม
ในการประชุม ก.พ.ถ้ าประธานไม่อยู่ในที่ ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้
ก.พ. โดยอนุโลม เว้ นแต่กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
ให้ ทปี่ ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งทําหน้ าที่ เป็ นประธาน
ในการประชุม ก.พ.ถ้ ามีการพิจารณาเรื่ องเกี่ ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะผู้
นั้นไม่ มีสิทธิเข้ าประชุมภายใต้ บังคับมาตรา ๓๐ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ ถือเสียงข้ างมาก
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๑๑ ก.พ.มีอาํ นาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่ า“อ.ก.พ.วิสามัญ”
เพื่ อทําการใด ๆ แทนได้
การตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญเพื่ อทําหน้ าที่ พิจารณาเรื่ องการดําเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์หรือการร้ องทุกข์ ให้ ต้ังจากกรรมการซึ่ งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งอย่างน้ อยสองคน และข้ าราชการพลเรือนผู้ได้ รับเลือกจากข้ าราชการ
พลเรือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนไม่น้อยกว่ าหนึ่ งในสาม

มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ.
วิสามัญ” เพื่ อทําการใด ๆ แทนได้
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้ง
วิธกี ารได้ มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจากตําแหน่งให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดใน
กฎ ก.พ.

๑๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด
อนุกรรมการซึ่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรือนผู้ได้ รับเลือกจากข้ าราชการ พลเรือน
ถ้ าออกจากราชการพลเรือน ให้ พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง พ้ นจากตําแหน่ งตาม
วาระให้ อ.ก.พ.วิสามัญที่ ได้ รับแต่ งตั้งจาก ก.พ.คณะนั้นพ้ นจากตําแหน่ งไปด้ วย ใน
ระหว่ างที่ ยังมิได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งกรรมการใหม่ ให้ อ.ก.พ.วิสามัญ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ ไปก่อนจนกว่าจะได้ มกี ารแต่งตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญใหม่

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒ ให้ มีสาํ นักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนเรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน
ก.พ.”
โดยมีเลขาธิการ ก.พ.เป็ นผู้บังคับบัญชาข้ าราชการและบริหารราชการของ
สํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกับการดํา เนินงานในหน้ าที่ ของ ก.พ.และดําเนินการ
ตามที่ ก.พ.มอบหมาย
(๒) วิเคราะห์วิจัยเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบ ราชการพล
เรือน
(๓) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการฝ่ าย
พลเรือน
(๔) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ ยวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฝ่ ายพลเรือน
การจัดและการพัฒนาส่วนราชการ และวิธปี ฏิบตั ิราชการของข้ าราชการฝ่ ายพลเรือน
(๕) พัฒนาระบบข้ อมูลและจัดทําแผนกําลังคนในราชการพลเรือน
(๖) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้ คําปรึ กษาแนะนํา และดําเนินการ

มาตรา ๑๓ ให้มีสาํ นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เรี ยกโดยย่อว่า “สํานักงาน
ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและบริ หารราชการของสํานักงาน
ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค.
และดําเนินการตามที่ ก.พ. หรื อ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและให้คาํ ปรึ กษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
วิธีการและแนวทางการบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา ส่ งเสริ ม วิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรื อน
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริ หารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรื อน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของข้าราชการพลเรื อน

๑๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
เกี่ ยวกับการจัดสวัสดิการสําหรับข้ าราชการพลเรือน
(๗) ประสานงานและดําเนินการเกี่ ยวกับการพัฒนาข้ าราชการพลเรือน
(๘) ดําเนินการเกี่ ยวกับทุน ของรั ฐบาลเพื่ อสนองความต้ องการกําลังคนของ
กระทรวง ทบวง กรมฝ่ ายพลเรือน และทุนเล่าเรียนหลวง ตลอดจนการจัดสรร ผู้รับทุน
ของรัฐบาลที่ สําเร็จการศึกษาแล้ ว เข้ ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ตามนโยบายและ
ระเบียบที่ ก.พ.กําหนด
(๙) ดําเนินการเกี่ ยวกับการดูแลข้ าราชการฝ่ ายพลเรือนที่ ศึกษาหรือฝึ กอบรมใน
ต่างประเทศ และการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ ายพลเรือนใน ต่างประเทศ
( ๑ ๐ ) ดํ า เ นิ น ก าร เ กี่ ย วกั บ ก า ร รั บ ร อ งคุ ณ วุ ฒิ ขอ งผู้ ไ ด้ รั บ ป ริ ญ ญ า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่ น เพื่ อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้ง
ข้ าราชการพลเรือน และการกําหนดเงินเดือนที่ ควรได้ รับและระดับตําแหน่งที่ ควรแต่งตั้ง
(๑๑) ดําเนินการเกี่ ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ
ของข้ าราชการพลเรือน
(๑๒) จัดทํารายงานประจําปี เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
เสนอต่อ ก.พ.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๖) เป็ นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ
(๗) จัดทํายุทธศาสตร์ ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน
(๘) ส่ งเสริ ม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตสําหรับบุคลากรทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลและทุนเล่า
เรี ยนหลวงตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรี ยนทุนตาม
ข้อบังคับหรื อระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับปริ ญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็ น
ข้าราชการพลเรื อน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรื อค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่ง
และประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดงั กล่าว
(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุม
เกษียณอายุของข้าราชการพลเรื อน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปี เกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลในราชการ
พลเรื อนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
(๑๔) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี กฎหมายอื่น
หรื อตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรื อ ก.พ. มอบหมาย

๑๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๓ ให้ มคี ณะอนุกรรมการสามัญเรียกโดยย่อว่า อ.ก.พ.สามัญดังนี้
(๑) คณะอนุ กรรมการสามัญ ประจํากระทรวง ทบวง หรื อส่ วนราชการที่ มี
ฐานะเป็ นกระทรวง เรี ยกโดยย่ อว่ า อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง หรื อส่วน ราชการที่ มี
ฐานะเป็ นกระทรวงโดยออกนามกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการนั้น ๆ
(๒) คณะอนุ กรรมการสามัญประจํากรม หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรม
เรียกโดยย่อว่ า อ.ก.พ.กรม หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรม โดยออกนามกรมหรือ
ส่วนราชการนั้น ๆ
(๓) คณะอนุ กรรมการสามัญ ประจํา จังหวัด เรี ยกโดยย่ อว่ า อ.ก.พ.จังหวั ด
โดยออกนามจังหวัดนั้น ๆ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๔ ให้ มคี ณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” เพื่ อเป็ น
องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่างๆ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง”
โดยออกนามกระทรวง
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยย่อว่ า “อ.ก.พ. กรม” โดย
ออกนามกรม
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด”
โดยออกนามจังหวัด
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําส่วนราชการอื่ นนอกจากส่วนราชการตาม
(๑) (๒) และ (๓)
การเรียกชื่ อ องค์ประกอบ และอํานาจหน้ าที่ ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ให้ เป็ นไป
ตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๔ อ.ก.พ.กระทรวง ประกอบด้ วยรั ฐ มนตรี เ จ้ าสั ง กั ด เป็ นประธาน
ปลั ด กระทรวงเป็ นรองประธาน และผู้ แ ทน ก.พ.ซึ่ งตั้ ง จากข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สํานักงาน ก.พ.หนึ่ งคน เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซึ่ งประธาน อ.
ก.พ.แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลด้ านการบริหารและการจัดการ และ
ี่ รับการ
ด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทได้
สรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะต้ องเป็ น
หรื อเคยเป็ นข้ าราชการซึ่ งดํารงหรือ เคยดํา รงตําแหน่ ง ไม่ ต่ํากว่ า อธิบ ดีห รื อ ตําแหน่ งที่

มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้ วยรัฐมนตรีเจ้ าสังกัด เป็ นประธาน ปลัดกระทรวง
เป็ นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.
หนึ่ งคน เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซึ่ งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้ านการบริหารและการ
จัดการ และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และมิได้ เป็ น
ข้ าราชการในกระทรวงนั้น จํานวนไม่เกินสามคน
(๒) ข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น
ซึ่ งได้ รับเลือกจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกินห้ าคน

๑๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เทียบเท่า
(๒) ข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่ งรองปลัดกระทรวง อธิบดีหรือผู้ดาํ รง
ตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปในกระทรวงนั้น ซึ่ งได้ รับเลือกจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รง
ตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนห้ าคน ในกรณีที่
กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบีย บข้ า ราชการประเภทอื่ นบั ญ ญั ติใ ห้ นํากฎหมายว่ าด้ ว ยระเบีย บ
ข้ าราชการพลเรือนไปใช้ บังคับแก่ข้าราชการประเภทใด คําว่า “ข้ าราชการพลเรือน” ให้
หมายถึงข้ าราชการประเภทนั้น
ให้ อ.ก.พ.นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน
อนุ กรรมการซึ่ งแต่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่ งและได้ รับเลือก
ตาม (๒) ถ้ าออกจากราชการพลเรือน ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งอื่ นที่ มิใช่ ตาํ แหน่ ง
ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกกระทรวงเดิม ให้ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ.กระทรวง มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ
วิธปี ฏิบตั ิราชการในกระทรวง
(๒) พิจารณาการกําหนดและการเกลี่ ยอัตรากําลังระหว่ างส่วนราชการต่ าง ๆ
ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาปรับปรุงโครงสร้ างการบริหารงาน การจัดและการพั ฒนาส่วน
ราชการในกระทรวง
(๔) พิ จารณากําหนดนโยบาย กํา กับดูแ ล และส่ง เสริ มเกี่ ยวกับการพั ฒนา
ข้ า ราชการภายในกระทรวงเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมอันจะทําให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) พิจารณาเกี่ ยวกับเรื่ องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ

ให้ อ.ก.พ. นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน

มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิราชการในกระทรวง ซึ่ งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่ วนราชการต่างๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินยั และการสั่ งให้ ออกจากราชการตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ปฏิบตั ิการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ ีและช่วย ก.พ. ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ ีตามที่ ก.พ. มอบหมาย

๑๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
อุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๖) พิจารณาให้ ความเห็นแก่รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดตามที่ รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดปรึกษา
(๗) ปฏิบัติการอื่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี และช่วย ก.พ.ปฏิบัติการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ ตี ามที่ ก.พ.มอบหมาย
(๘) จั ด ทํา รายงานประจํ า ปี เกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ อ.ก.พ.
กระทรวงเสนอต่อ ก.พ.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๖ อ.ก.พ.สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ระกอบด้ วยนายกรั ฐ มนตรี หรื อ รอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ น
ประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็ นรองประธาน และผู้แทน ก.พ.ซึ่ งตั้งจากข้ าราชการ
พลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่ งคน เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซึ่ ง
ประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ด้ านการบริหารและการ จัดการ
และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทไี่ ด้ รับ
การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะต้ อง
เป็ นหรือเคยเป็ นข้ าราชการซึ่ งดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่ งไม่ตา่ํ กว่าอธิบดีหรือตําแหน่งที่
เทียบเท่า
(๒) ข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอธิบดีหรือ
ผู้ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปในสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ งได้ รับเลือกจากข้ าราชการพล
เรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนห้ าคน
ให้ อ.ก.พ.นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน และให้ อ.ก.พ.นี้ทาํ หน้ าที่ อ.ก.พ.กระทรวง
อนุ กรรมการซึ่ งแต่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่ งและได้ รับเลือก

๑๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ตาม (๒) ถ้ าออกจากราชการพลเรือน ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งอื่ นที่ มิใช่ตาํ แหน่ ง
ตาม (๒) หรื อ โอนไปรั บ ราชการนอกสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ พ้ นจากตํ า แหน่ ง
อนุกรรมการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๗ อ.ก.พ.ทบวง ประกอบด้ วยรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็ นประธาน ปลัดทบวง
เป็ นรองประธาน และผู้แทน ก.พ.ซึ่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.หนึ่ งคน
เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซึ่ งประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ด้ านการบริหารและการ จัดการ
และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทได้
ี่ รับ
การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะต้ อง
เป็ นหรือเคยเป็ นข้ าราชการซึ่ งดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่ งไม่ตา่ํ กว่าอธิบดีหรือตําแหน่งที่
เทียบเท่า
(๒) ข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ ดํารงตําแหน่ งรองปลัดทบวง อธิบดี หรื อผู้
ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ขึ้นไปในทบวงนั้น ซึ่ งได้ รับเลือกจากข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนห้ าคน
ให้ อ.ก.พ.นี้ ตั้ ง เลขานุ ก ารหนึ่ งคน และให้ อ.ก.พ.นี้ ทํา หน้ าที่ อ.ก.พ.
กระทรวง
อนุกรรมการซึ่ งแต่งตั้งจากข้ าราชการผู้ดาํ รงตําแหน่งและได้ รับเลือก ตาม (๒)
ถ้ าออกจากราชการ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํ แหน่งตาม (๒)หรือโอนไป
รับราชการนอกทบวงเดิมให้ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ
มาตรา ๑๘ ให้ ส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมและไม่สงั กัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ใน

๒๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรื อส่ว นราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มี อ.ก.พ.ทําหน้ าที่ อ.
ก.พ.กระทรวง ประกอบด้ วยนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะรั ฐ มนตรี เ จ้ าสั ง กั ด หรื อ รอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็ น
ประธาน หัวหน้ าส่วนราชการนั้นเป็ นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่ งตั้งจากข้ าราชการ
พลเรือนในสํานักงาน ก.พ.หนึ่ งคน เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซึ่ ง
ประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการบริหารและการจัดการ
และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทได้
ี่ รับ
การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะต้ อง
เป็ นหรื อ เคยเป็ นข้ า ราชการซึ่ งดํา รงหรื อ เคยดํา รงตํา แหน่ ง ไม่ ต่ํา กว่ า ระดั บ ๙ หรื อ
ตําแหน่งที่ เทียบเท่า
(๒) ข้ าราชการพลเรื อ นผู้ ดํารงตํา แหน่ งรองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ ผู้ ดํา รง
ตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไปในส่วนราชการนั้น ซึ่ งได้ รับเลือกจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รง
ตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนห้ าคน ในกรณีที่
กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบีย บข้ า ราชการประเภทอื่ นบั ญ ญั ติใ ห้ นํากฎหมายว่ าด้ ว ยระเบีย บ
ข้ าราชการพลเรือนไปใช้ บังคับแก่ข้าราชการประเภทใด คําว่า “ข้ าราชการพลเรือน” ให้
หมายถึงข้ าราชการประเภทนั้น
ให้ อ.ก.พ.นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน
อนุ กรรมการซึ่ งแต่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่ งและได้ รับเลือก
ตาม (๒) ถ้ าออกจากราชการพลเรือน ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งอื่ นที่ มิใช่ ตาํ แหน่ ง
ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกส่วนราชการเดิม ให้ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๙ ให้ ราชบัณฑิตยสถาน มี อ.ก.พ.ทําหน้ าที่ อ.ก.พ.กระทรวง ประกอบด้ วย
รั ฐ มนตรี เ จ้ า สัง กั ด เป็ นประธาน นายกราชบัณ ฑิต ยสถานเป็ นรองประธานเลขาธิก าร
ราชบัณฑิตยสถาน และผู้แทน ก.พ.ซึ่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.หนึ่ ง
คน เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซึ่ งประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการบริ หารและการ จัดการ
และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทได้
ี่ รับ
การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะต้ อง
เป็ นหรื อ เคยเป็ นข้ า ราชการซึ่ งดํา รงหรื อ เคยดํา รงตํา แหน่ ง ไม่ ต่ํา กว่ า ระดั บ ๙ หรื อ
ตําแหน่งที่ เทียบเท่า
(๒) ข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่าระดับ ๙ ในราชบัณฑิตยสถาน
ซึ่ งได้ รับเลือกจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนห้ าคน
ให้ อ.ก.พ.นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน
อนุ กรรมการซึ่ งแต่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่ งและได้ รับเลือก
ตาม (๒) ถ้ าออกจากราชการพลเรือน ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งอื่ นที่ มิใช่ ตาํ แหน่ ง
ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกราชบัณฑิตยสถาน ให้ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ
มาตรา ๒๐ ให้ นาํ ความในมาตรา ๑๕ มาใช้ บังคับแก่ อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ.ทบวงตามมาตรา ๑๗ อ.ก.พ.ทําหน้ าที่ อ.ก.พ.กระทรวง ตาม
มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรม ประกอบด้ วยอธิบดี มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบด้ วยอธิบดี เป็ นประธาน รองอธิบดีทอี่ ธิบดีมอบหมาย

๒๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายหนึ่ งคนเป็ นรองประธานและอนุ กรรมการซึ่ ง
ประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการบริหารและการจัดการ
และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทได้
ี่ รับ
การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะต้ อง
เป็ นหรือเคยเป็ นข้ าราชการซึ่ งดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่ าผู้อาํ นวยการกองหรือ
ตําแหน่งที่ เทียบเท่า
(๒) ข้ าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่ งรองอธิบดีที่มิได้ รับมอบหมายให้ เป็ น
รองประธาน ผู้ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป ผู้ช่วยอธิบดี ผู้อาํ นวยการกอง หัวหน้ า
ส่วนราชการที่ มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือเลขานุ การกรมในกรมนั้น ซึ่ งได้ รับเลือกจาก
ข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
จํา นวนหกคน ในกรณี ที่ กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการประเภทอื่ นบัญ ญั ติ ใ ห้ นํา
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนไปใช้ บังคับแก่ ข้ าราชการประเภทใด คําว่ า
“ข้ าราชการพลเรือน” ให้ หมายถึงข้ าราชการประเภทนั้น
สําหรับสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการทบวง ให้ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง หรือ อ.ก.พ.สํานักงานปลัด
ทบวง แล้ วแต่กรณี ทําหน้ าที่ อ.ก.พ.กรม
ส่วนราชบัณฑิตยสถานให้ อ.ก.พ.ตามมาตรา ๑๙ ทําหน้ าที่ อ.ก.พ.กรม
ให้ อ.ก.พ.นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน
อนุ กรรมการซึ่ งแต่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่ งและได้ รับเลือก
ตาม (๒) ถ้ าออกจากราชการพลเรือน ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งอื่ นที่ มิใช่ ตาํ แหน่ ง
ตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกกรมเดิม ให้ พ้นจากตําแหน่งอนุกรรมการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนึ่ งคน เป็ นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่ งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้ านการบริหารและการ
จัดการ และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และมิได้ เป็ น
ข้ าราชการในกรมนั้น จํานวนไม่เกินสามคน
(๒) ข้ าราชการพลเรือนซึ่ งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ
ในกรมนั้น ซึ่ งได้ รับเลือกจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกิน
หกคน
ให้ อ.ก.พ. นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน

๒๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๒ อ.ก.พ.กรมและ อ.ก.พ.ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเป็ นกรมมี อํา นาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ
วิธกี ารปฏิบตั ิราชการในกรม
(๒) พิ จารณาการกําหนดและการเกลี่ ยอัตรากําลังระหว่ างส่วนราชการต่ าง ๆ
ภายในกรม
(๓) พิจารณาปรับปรุงโครงสร้ าง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนา ส่วน
ราชการในกรม
(๔) พิ จารณากําหนดนโยบาย กํา กับ ดู แ ล และส่ งเสริ ม เกี่ ยวกับการพั ฒนา
ข้ า ราชการภายในกรม เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ทั ก ษะ ทัศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) พิจารณาเกี่ ยวกับเรื่ องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๖) พิจารณาให้ ความเห็นแก่อธิบดีตามที่ อธิบดีปรึกษา
(๗) ปฏิบตั ิการตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติการอื่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี และช่วย ก.พ.ปฏิบัติการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ ีตามที่ ก.พ.มอบหมาย
(๙) จัดทํารายงานประจําปี เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ.กรมเสนอ
ต่อกระทรวงเจ้ าสังกัด และ ก.พ.

มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิราชการในกรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่ วนราชการต่างๆ ภายในกรม
(๒/๑) พิจารณาเกีย่ วกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่ งให้ ออกจากราชการ
ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ ีและช่วย ก.พ. ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ ีตามที่ ก.พ. มอบหมาย

มาตรา ๒๓ อ.ก.พ.จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด เป็ นประธาน รองผู้ ว่ า มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัด เป็ นประธาน รองผูว้ ่าราชการ

๒๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ราชการจังหวัดที่ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่ งคนเป็ นรองประธาน และอนุกรรมการ
ซึ่ งประธาน อ.ก.พ.แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ด้ านการบริหารและการ จัดการ
และด้ านกฎหมาย ซึ่ งมีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ ว และเป็ นผู้ทได้
ี่ รับ
การสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะต้ อง
เป็ นหรือเคยเป็ นข้ าราชการซึ่ งดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ตา่ํ กว่ าผู้อาํ นวยการกองหรือ
ตําแหน่งที่ เทียบเท่า
(๒) ข้ า ราชการพลเรื อ นผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ที่ มิ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ เป็ นรองประธาน ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้ าส่วน
ราชการประจําจังหวัดที่ กระทรวง ทบวง กรมต่ าง ๆ แต่ งตั้งไปประจําจังหวัดนั้น ซึ่ ง
ได้ รับเลือกจากข้ าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่ งดังกล่ าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนหกคน ซึ่ งแต่ ละคนสังกัดอยู่ ตามกระทรวง ทบวง หรือส่วน
ราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมและไม่สงั กัดกระทรวงหรือทบวง
ให้ อ.ก.พ.นี้ต้งั เลขานุการหนึ่ งคน

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
จังหวัดที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เป็ นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่ งประธาน
อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
(๑) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริ หารและการจัดการ
และด้า นกฎหมาย ซึ่ งมี ผ ลงานเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ใ นความสามารถมาแล้ว และมิ ไ ด้เ ป็ น
ข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น จํานวนไม่เกินสามคน
(๒) ข้าราชการพลเรื อนซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริ หารหรื อประเภทอํานวยการซึ่ ง
กระทรวงและหรือกรมแต่งตั้งไปประจําจังหวัดนั้น และได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรื อนผู ้
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งแต่ละคนต้องไม่สงั กัดกระทรวงเดียวกัน
ให้ อ.ก.พ. นี้ต้ งั เลขานุการหนึ่งคน

อนุ กรรมการซึ่ งแต่ งตั้งจากข้ าราชการพลเรื อนผู้ดํารงตําแหน่ งและได้ รับเลือก
ตาม (๒) ผู้ใดออกจากราชการพลเรือน ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งอื่ นที่ มิใช่ตาํ แหน่ง
ตาม (๒) ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในจังหวัดอื่ น หรือโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง
หรือส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่ สังกัดกระทรวงหรือทบวงอื่ นที่ มีอนุ กรรมการ
ตาม (๒) สังกัดอยู่แล้ ว ให้ ผ้ ูน้นั พ้ นจากตําแหน่งอนุกรรมการ
มาตรา ๒๔ อ.ก.พ.จังหวัด มีอาํ นาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้

๒๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบ
วิธปี ฏิบตั ิราชการในจังหวัด
(๒) พิจารณากําหนดนโยบาย และประสานการพั ฒนาข้ าราชการในจังหวัดให้
สอดคล้ อ งกับ นโยบายของกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนกํา กับ ดู แ ลและส่ ง เสริ ม
เกี่ ยวกับ การพั ฒ นาข้ า ราชการในจั ง หวั ด เพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติ ที่ ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) พิจารณาเกี่ ยวกับเรื่ องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) พิ จ ารณาให้ ความเห็น แก่ ผ้ ู ว่ า ราชการจัง หวั ด ตามที่ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด
ปรึกษา
(๕) ปฏิบั ติ ก ารตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทบวง หรื อ อ.ก.พ.กรม
มอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการอื่ นตามพระราชบัญญัติน้ ี และช่วย ก.พ.ปฏิบัติการให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ ตี ามที่ ก.พ.มอบหมาย
(๗) จัดทํารายงานประจําปี เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ.จังหวัด
เสนอต่อกระทรวงที่ เกี่ ยวข้ อง และ ก.พ.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิราชการในจังหวัด ซึ่ งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ.
กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๑/๑) พิจารณาเกีย่ วกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่ งให้ ออกจากราชการ
ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) ปฏิบตั ิตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๓) ปฏิบตั ิการอื่นตามพระราชบัญญัติน้ ีและช่วย ก.พ. ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ ีตามที่ ก.พ. มอบหมาย

มาตรา ๒๕ อนุ ก รรมการตามมาตรา 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) ให้ อยู่ในตําแหน่งได้ คราวละ
สองปี ถ้ าตําแหน่ งอนุ กรรมการว่ างลงก่อนกําหนดและยังมีอนุ กรรมการเหลืออยู่อีกไม่
น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของอนุ กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๖ (๑) และ

มาตรา ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) หรื อการ
เลือกอนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๑๙ (๒) วาระการดํารง
ตําแหน่ ง และจํานวนขั้นตํ่าของอนุกรรมการดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.

๒๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 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) แล้ วแต่ กรณี รวมกัน ให้
อนุกรรมการที่ เหลือปฏิบตั ิหน้ าที่ ต่อไปได้
เมื่ อตําแหน่ งอนุ กรรมการว่างลงก่อนกําหนดให้ ดาํ เนินการแต่ งตั้งอนุกรรมการ
แทนภายในกําหนดสามสิบวัน เว้ นแต่วาระของอนุกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่ งร้ อยแปดสิบ
วันจะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้ ผู้ซงได้
ึ่ รับแต่งตั้งเป็ นอนุกรรมการแทนนั้นให้ อยู่ใน
ตําแหน่งได้ เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
อนุกรรมการซึ่ งพ้ นจากตําแหน่ง จะแต่งตั้งให้ เป็ นอนุกรรมการอีกก็ได้
ในกรณีทอนุ
ี่ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ แต่งตั้งอนุกรรมการ
ใหม่ ให้ อนุกรรมการนั้นปฏิบตั ิหน้ าที่ ไปก่อนจนกว่าจะได้ แต่งตั้งอนุกรรมการใหม่
มาตรา ๒๖ กระทรวงหรือทบวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ.จะอนุมัติให้ มีแต่อ.ก.พ.กระทรวง มาตรา ๒๒ ในกรณี ที่กระทรวงใดมีเหตุพเิ ศษ ก.พ. จะอนุมตั ิให้มีแต่ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อ
หรือ อ.ก.พ.ทบวง แล้ วแต่ กรณีกไ็ ด้ ในกรณีเช่ นว่ านี้ ให้ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ. ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้
ก.พ.ทบวง ทําหน้ าที่ อ.ก.พ.กรมด้ วย
ในกรณี ส่วนราชการที่มีฐานะเป็ นกรมและไม่สังกัดกระทรวง หรื อทบวง แต่อยู่
ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี หรื อส่ วนราชการที่มีฐานะเป็ นกรมและมี
หัวหน้าส่ วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อ
รัฐ มนตรี ให้บ รรดาอํา นาจหน้า ที่ข อง อ.ก.พ.กระทรวง เป็ นอํา นาจหน้า ที่ข อง อ.ก.พ.
กรมด้วย แต่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวให้มีรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็ นประธาน และอธิ บดี
เป็ นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้ าราชการพลเรือนในสํ านักงาน ก.พ. หนึ่งคน เป็ น
อนุกรรมการโดยตําแหน่ ง
ในกรณี สาํ นักงานรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงทํา
หน้าที่ อ.ก.พ. กรม ของสํานักงานรัฐมนตรี

๒๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๗ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ ก.พ.จะกําหนดจํานวนอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๑๙
(๒) มาตรา ๒๑ (๒) หรือมาตรา ๒๓ (๒) แล้ วแต่กรณี ให้ น้อยกว่าจํานวนที่ กาํ หนด
ไว้ ในมาตรานั้น ๆ ก็ได้
มาตรา ๒๘ ให้ นาํ มาตรา ๑๐ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.พ.วิสามัญ และ อ.
ก.พ.สามัญ โดยอนุโลม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๓ ให้ นาํ มาตรา ๑๑ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ.
สามัญโดยอนุโลม

๒๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๔ ให้ มคี ณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๒๖
กรรมการ ก.พ.ค. ต้ องทํางานเต็มเวลา
ให้ เลขาธิการ ก.พ. เป็ นเลขานุการของ ก.พ.ค.
มาตรา ๒๕ ผูจ้ ะได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสี่ สิบห้าปี
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรื อคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
(ข) เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์หรื อ
เทียบเท่า หรื ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้น หรือตุลาการหัวหน้ าคณะศาลปกครองชั้นต้ น

๒๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

(ง) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าอัยการพิเศษประจําเขตหรื อ
เทียบเท่า
(จ) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสูงหรื อ
เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กําหนด
(ฉ) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อวิชาที่เกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดินใน
สถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ แต่ใน
กรณีที่ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ตอ้ งดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วยประธานศาลปกครอง
สูงสุดเป็ นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน
กรรมการ ก.พ. ผูท้ รงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่ทาบทามและคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๕ จํานวนเจ็ดคน
ให้ผไู ้ ด้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ นประธาน
กรรมการ ก.พ.ค. แล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลเพื่อการทาบทามและ
คัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดเห็นสมควร

๓๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๘ กรรมการ ก.พ.ค. ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นข้าราชการ
(๒) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลใด
(๓) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งที่รับผิดชอบใน
การบริ หารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็ นกรรมการในองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอืน่ หรือดํารงตําแหน่ งหรือประกอบการใดๆ
หรือเป็ นกรรมการในหน่ วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่ อการปฏิบัติหน้ าทีต่ ามทีก่ าํ หนด
ในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ ผู้ได้ รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
มาตรา ๒๗ ผู้น้ันต้ องลาออกจากการเป็ นบุคคลซึ่งมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรือแสดงหลักฐานให้
เป็ นทีเ่ ชื่อได้ ว่าตนได้ เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามดังกล่าวต่ อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิ บห้ าวันนับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับคัดเลือก
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. มิได้ลาออกหรื อเลิกการ
ประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพหรื อการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผูน้ ้ นั มิเคยได้รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. และให้ดาํ เนินการคัดเลือกกรรมการ
ก.พ.ค. ขึ้นใหม่

๓๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหน่งหกปี นับแต่วนั ที่ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้ง และให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อยูใ่ นตําแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งได้รับจะได้ ทรงพระกรุ ณาพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บรู ณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๒๗
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก ต้ องคําพิพากษาถึงทีส่ ุ ดให้
จําคุก แม้ จะมีการรอการลงโทษ เว้ นแต่ เป็ นการรอการลงโทษในความผิดอันได้ กระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มเวลาอย่างสมํ่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยูป่ ฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้
และให้ถือว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค.
เหลืออยูไ่ ม่ถึงห้าคน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ให้ คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้น
จากตําแหน่ งโดยเร็ว

๓๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ.หรือองค์ กรกลางบริหารงานบุคคลอืน่ เพื่อให้ ก.พ. หรือ
องค์ กรกลางบริหารงานบุคคลอืน่ ดําเนินการจัดให้มีหรื อปรับปรุ งนโยบายการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) พิจารณาสัง่ การให้ ก.พ. หรื อหน่วยงานที่ออกกฎ ระเบียบ หรื อคําสัง่ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี แก้ไขกฎ ระเบียบ หรื อคําสัง่ ดังกล่าวที่ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรม
ตามมาตรา ๔๒
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒
(๔) พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๑
(๕) พิจารณาเรื่ องการคุม้ ครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๔
(๖) ออกกฎ ก.พ.ค. ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี กฎ ก.พ.ค. และข้อบังคับ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
(๗) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด
เพือ่ ทําหน้าที่ เป็ นกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องอุทธรณ์และหรือเป็ นกรรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์
มาตรา ๓๒ ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบตั ิงานเงินประจําตําแหน่ งและประโยชน์ ตอบ
แทนอย่ างอืน่ ตามที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาและให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๓๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นเดียวกับผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ประเภทบริ หารระดับสูง
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค.กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการ
วินิจฉัยร้ องทุกข์ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด

๓๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลักษณะ ๓
บททัว่ ไป

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลักษณะ ๒
บททัว่ ไป
--------------

มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบข้ าราชการพลเรือนต้ องเป็ นไปเพื่ อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ ข้าราชการปฏิบตั ิราชการอย่างมีคุณภาพ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี

มาตรา ๒๙ ข้ าราชการพลเรือนมี ๓ ประเภท
(๑) ข้ าราชการพลเรือนสามัญ ได้ แก่ ข้ าราชการพลเรือนซึ่ งรับราชการโดยได้ รับ
เงินเดือนในอัตราสามัญ และได้ รับแต่งตั้งตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในลักษณะ ๓
(๒) ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้ แก่ ข้ าราชการพลเรือนซึ่ งได้ รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่ กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษ ได้ แก่ ข้ าราชการพลเรือน ซึ่ งได้ รับ
แต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในต่างประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการเมืองตามที่ บัญญัติ
ไว้ ในลักษณะ ๕

มาตรา ๓๐ ผู้ทจี่ ะเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนต้ องมีคุณสมบัติทว่ั ไปดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย

มาตรา ๓๕ ข้าราชการพลเรื อนมี ๓ ๒ ประเภท คือ
(๑) ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรื อนซึ่งรับราชการโดยได้รับ
บรรจุแต่งตั้งตามที่บญั ญัติไว้ในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ
(๒) ข้าราชการประจําต่างประเทศพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการพลเรื อนซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งในต่างประเทศในกรณี พิเศษโดยเหตุผลทางการบริ หารตามที่บญั ญัติไว้ใน
ลักษณะ ๕
(๓) ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรื อนซึ่ งรับราชการโดย
ได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริ ยต์ ามที่กาํ หนดในพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ผูท้ ี่จะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปและไม่มี

๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) มีอายุไม่ตา่ํ กว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ นผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็ นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ ได้ ไร้ ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
(๖) ไม่เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้ พักราชการหรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่ น
(๗) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่ รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้ าหน้ าที่ ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๑๐) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สดุ ให้ จาํ คุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ ได้ กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่ นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่ น
(๑๓) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่ าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่ น
(๑๔) ไม่เป็ นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ ารับราชการ

ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทวั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสิ บแปดปี
(๓) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุขด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(๓) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
(๔) เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสั่งให้ พกั ราชการหรื อถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อตามกฎหมายอื่น
(๕) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(๖) เป็ นกรรมการหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริ หารพรรคการเมืองหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๗) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๘) เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๙) เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อ

๓๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ผู้ทจี่ ะเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนซึ่ งขาดคุณสมบัติตาม (๗) (๙) (๑๐)
หรือ (๑๔) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับราชการได้ ส่วนผู้ทขี่ าดคุณสมบัติตาม (๑๑)
ี่
หรือ (๑๒) ถ้ าผู้น้ันได้ ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปี แล้ ว หรือผู้ทขาด
คุณสมบัติตาม (๑๓) ถ้ าผู้น้ันได้ ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี แล้ ว และ
มิใช่เป็ นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้ าที่ ก.พ.
อาจพิจารณายกเว้ นให้ เข้ ารับราชการได้ มติของ ก.พ.ในการประชุมปรึกษายกเว้ นเช่นนี้ต้อง
ได้ คะแนนเสียงสี่ ในห้ าของจํานวนกรรมการในที่ ประชุมการลงมติให้ กระทําโดยลับ
การขอยกเว้ นและการพิจารณายกเว้ นในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติทว่ั ไป ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ.วางไว้
ผู้ที่เป็ นข้ าราชการพลเรือ นต้ องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามวรรคหนึ่ งตลอดเวลาที่ รั บ
ราชการ เว้ นแต่คุณสมบัติตาม (๖) หรือได้ รับการยกเว้ นในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติตามวรรค
สอง

หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรื อปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีหรื อตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อ
ตามกฎหมายอื่น
(๑๒) เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ หรื อเข้าปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผูท้ ี่จะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนซึ่งมีลกั ษณะต้องห้ามตาม ข. (๕) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) หรื อ (๑๒) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถา้ เป็ นกรณี มี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๙) หรื อ (๑๐) ผูน้ ้ นั ต้องออกจากงานหรื อออกจากราชการไปเกินสองปี
แล้ว และในกรณี มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (๑๑) ผูน้ ้ นั ต้องออกจากงานหรื อออกจากราชการไป
เกินสามปี แล้ว และต้องมิใช่เป็ นกรณี ออกจากงานหรื อออกจากราชการเพราะทุจริ ตต่อหน้าที่
มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสี่ ในห้าของจํานวน
กรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทําโดยลับ
การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณี ตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นคุณสมบัติให้เป็ นการเฉพาะราย หรื อจะ
ประกาศยกเว้นให้เป็ นการทัว่ ไปก็ได้

มาตรา ๓๑ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจําตําแหน่งของ
มาตรา ๓๗ การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้ขา้ ราชการพลเรื อนให้เป็ นไปตาม
ข้ าราชการพลเรือน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
การจ่ ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ งให้ ข้าราชการพลเรือน ให้ เป็ นไปตาม ระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

๓๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎหมายว่าด้ วยการนั้น
มาตรา ๓๒ เพื่ อประโยชน์ในการออมทรัพย์ของข้ าราชการพลเรือน คณะรัฐมนตรีจะวาง
ระเบียบและวิธกี ารให้ กระทรวงการคลังหักเงินเดือนของข้ าราชการพลเรือนไว้ เป็ นเงินสะสม
ก็ได้ โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินสะสมนั้นให้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่ าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท
ประจําของธนาคารพาณิชย์
เงิ น สะสมและดอกเบี้ ยนี้ ให้ จ่ า ยคื น หรื อ ให้ กู้ ยื ม เพื่ อดํา เนิ น การตามโครงการ
สวัสดิการสําหรับข้ าราชการพลเรือนตามระเบียบที่ กระทรวงการคลังกําหนด

มาตรา ๓๓ ข้ าราชการพลเรื อ นอาจได้ รั บ เงิ น เพิ่ มสํา หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ ประจํา อยู่ ใ น มาตรา ๓๘ ข้าราชการพลเรื อนอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ประจําอยูใ่ นต่างประเทศ
ต่ างประเทศ หรือตําแหน่ งที่ มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.พ. และกระทรวงการคลัง ตําแหน่งในบางท้องที่ ตําแหน่งในบางสายงาน หรื อตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ.
กําหนด
กําหนดโดยความเห็นชอบของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
ข้าราชการพลเรื อนอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวตามภาวะเศรษฐกิจตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตามวรรคสอง ให้ ก.พ.เสนอแนะ
สําหรับข้าราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันด้วย
มาตรา ๓๔ ข้ าราชการพลเรือนอาจได้ รับเงินเพิ่ มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๕ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และ
มาตรา ๓๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการ
การลาหยุดราชการของข้ าราชการพลเรือน ให้ เป็ นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ลาหยุดราชการของข้ าราชการพลเรือน ให้ เป็ นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีกาํ หนด

๓๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๖ เครื่ องแบบของข้ าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่ องแบบ ให้ เป็ นไป
มาตรา ๔๐ เครื่ องแบบของข้ าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่ องแบบ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้ วยการนั้น
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้ วยการนั้น
มาตรา ๓๗ บําเหน็จบํานาญข้ าราชการพลเรือนให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น
มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญข้ าราชการพลเรือนให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น

๓๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลักษณะ ๔
ข้ าราชการพลเรือนสามัญ

หมวด ๑
การจัดระเบียบข้ าราชการพลเรือนสามัญ

มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัติน้ ีให้คาํ นึงถึง
ระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งต้องคํานึงถึง
ความรู ้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค และความเป็ นธรรม และประโยชน์ ของทาง
ราชการ
(๒) การบริ หารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิ ทธิภาพขององค์กร
และลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่
ข้าราชการต้องเป็ นไปอย่างเป็ นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และ
จะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรื อสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(๔) การดําเนินการทางวินยั ต้องเป็ นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริ หารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็ นกลางทางการเมือง

๔๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔๒/๑ ข้ าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามทีบ่ ัญญัติไว้ ใน
รัฐธรรมนูญ แต่ ท้งั นี้ ต้ องไม่ กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่ นดินและความ
ต่ อเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ และต้ องไม่ มวี ตั ถุประสงค์ ทางการเมือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดใน
พระราชกฤษฎีกา

๔๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลักษณะ ๓
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
-------------หมวด ๑
การกําหนดตําแหน่ง และการให้ได้รบั เงินเดือนและเงินประจํ าตําแหน่ง
-------------------

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๒
การกําหนดตําแหน่ง และการให้ ได้ รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง

มาตรา ๔๓ นอกจากตําแหน่งที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดินแล้ว ปลัดกระทรวงหรื ออธิบดี แล้วแต่กรณี อ.ก.พ.กระทรวงอาจกําหนดตําแหน่งที่มี
ชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน และแจ้งให้ ก.พ. ทราบด้วย
มาตรา ๓๘ ตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญมีชื่อในการบริหารงานตามที่ กําหนดไว้ ใน
ความในวรรคหนึ่งให้ ใช้ บังคับกับสํ านักงานรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม โดยให้
กฎหมายว่ าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน และอาจมีตาํ แหน่ งที่ เรียกชื่ ออย่างอื่ นเพื่ อ
เลขานุการรัฐมนตรีเป็ นผู้กาํ หนด
ประโยชน์ในการบริหารงานตามที่ กระทรวง ทบวง กรม ทําความตกลงกับ ก.พ.อีกก็ได้
มาตรา ๔๔ ตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
มาตรา ๓๙ ตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญมี ๓ ประเภท
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้ แก่ ตําแหน่งหัวหน้ าส่วนราชการและรองหัวหน้ าส่วน
(๑) ตําแหน่งประเภททัว่ ไป
(๒) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ ยวชาญเฉพาะ ตามที่ กาํ หนดในพระราช ราชการระดับกระทรวง กรม และตําแหน่งอื่ นที่ ก.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่งประเภทบริหาร
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้ แก่ ตําแหน่งหัวหน้ าส่วนราชการที่ ตา่ํ กว่า
กฤษฎีกา
(๓) ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง ตามที่ กาํ หนดในพระ ระดับกรม และตําแหน่งอื่ นที่ ก.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่งประเภทอํานวยการ
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้ แก่ ตําแหน่งที่ จาํ เป็ นต้ องใช้ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษา
ราชกฤษฎีกา
ระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่ อปฏิบัติงานในหน้ าที่ ของตําแหน่งนั้น
(๔) ตํา แหน่ ง ประเภททั่ว ไป ได้ แ ก่ ตํา แหน่ ง ที่ ไม่ ใ ช่ ตํา แหน่ ง ประเภทบริ ห าร
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๔๐ ระดับตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญมี ๑๑ ระดับ คือ ระดับ ๑ ระดับ ๒ มาตรา ๔๕ ระดับตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้

๔๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ระดับ ๙
ระดับ
๑๐ และระดับ ๑๑ โดยตําแหน่งระดับ ๑ เป็ นระดับตํา่ สุด เรียงสูงขึ้นไปเป็ นลําดับตาม
ความยากและคุณภาพของงานจนถึงตําแหน่งระดับ ๑๑ เป็ นระดับสูงสุด
ตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญจะมีตาํ แหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด
จํานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.กําหนด ทั้งนี้ ก.พ.จะมอบหมายให้ องค์กรหรือส่วน
ราชการใดเป็ นผู้กาํ หนดแทนตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนดก็ได้
การกําหนดตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งใดเป็ นตําแหน่งระดับใด ให้
ประเมิน ความยากและคุ ณ ภาพของงานในตําแหน่ งนั้ น แล้ ว ปรั บเทีย บกับ บรรทัด ฐานใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.จัดทําไว้ ตามมาตรา ๔๒ การปรับตําแหน่งเทียบกับบรรทัด
ฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ให้ จัดตําแหน่งที่ มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้ าประเภท
และสายงานเดียวกัน และจัดตําแหน่ งในสายงานเดียวกัน ที่ มีความยากและคุณภาพของ
งานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ ากลุ่มตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ในกรณีที่ส่วนราชการใดเห็น ว่ า ก.พ.กําหนดจํานวนตําแหน่ งของข้ าราชการพล
เรือนสามัญในส่วนราชการนั้นไม่ เหมาะสม ส่วนราชการนั้นจะเสนอเรื่ องต่ อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อพิจารณาก็ได้ ถ้ าคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรแก้ ไขการกําหนดจํานวนตําแหน่งนั้น ให้ ส่ง
เรื่ องให้ ก.พ.พิจารณาทบทวนใหม่

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้ น
(ข) ระดับสูง
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้ น
(ข) ระดับสูง
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตําแหน่งประเภททัว่ ไป มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดใน
กฎ ก.พ.

มาตรา ๔๖ ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญจะมีในส่ วนราชการใดจํานวนเท่าใด

๔๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และเป็ นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็ นไปตามที่
ปลัดกระทรวงหรื ออธิบดี แล้วแต่กรณี กําหนด โดยต้ องคํานึงถึงประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ความไม่ซ้ าํ ซ้อนและประหยัดเป็ นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และ
ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๗
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับกับสํานักงานรัฐมนตรี ดว้ ยโดยอนุโลม โดยให้เลขานุการ
รัฐมนตรี เป็ นผูก้ าํ หนด

มาตรา ๔๑ เมื่ อ ก.พ.กําหนดให้ มีตาํ แหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งใด ระดับใด
ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ตามมาตรา ๔๐ แล้ ว ให้ สาํ นักงาน ก.พ.ประสานกับสํานัก
งบประมาณเพื่ อจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี สําหรับตั้งเป็ นอัตราเงินเดือนของตําแหน่ง
ดังกล่าวให้ สอดคล้ องกัน
มาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ งไว้ เป็ นบรรทัดฐานในการกําหนด
ตําแหน่ งข้ าราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหน่ ง โดยจําแนกตําแหน่ งเป็ นประเภทและสาย
งานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่ คุณภาพ
ของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็ นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงลักษณะหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งระดับ ๑ ได้ แก่ ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้ น มีลักษณะงาน
ที่ ไม่ ย าก ปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารกํา กั บ ตรวจสอบ หรื อ สอนงานอย่ า งใกล้ ชิ ด หรื อ
ปฏิบัติงานตามคําสั่ง แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบตั ิทมี่ ีอยู่อย่างแน่ชัด ละเอียดถี่ ถ้ วน ซึ่ ง
ปฏิบตั ิโดยผู้มคี วามรู้วามสามารถระดับพื้นฐานขั้นต้ น
(๒) ตําแหน่งระดับ ๒ ได้ แก่

มาตรา ๔๗ ให้ ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยจําแนกตําแหน่งเป็ นประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่ คุณภาพ
ของงานเท่ากันโดยประมาณเป็ นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ ระบุชื่อตําแหน่งในสายงาน หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
หลัก และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ ด้วย

๔๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้ น มีลักษณะงานที่ ค่อนข้ างยาก
ปฏิบัติ ง านภายใต้ ก ารกํา กับ ตรวจสอบ หรื อ สอนงานเป็ นระยะ หรื อ ปฏิบั ติ ง านตาม
แบบอย่ าง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ อย่ างกว้ า ง ๆ ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้ มีความรู้
ความสามารถระดับพื้นฐานขั้นสูง หรือ
(ข) ตําแหน่ งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ มีลักษณะงานที่
ค่ อ นข้ า งยาก ปฏิบัติ ง านภายใต้ ก ารกํา กับ ตรวจสอบ หรื อ สอนงานเป็ นระยะ หรื อ
ปฏิบัติงานตามคําสั่ง แบบอย่างหรือแนวทางปฏิบัติทมีี่ อยู่อย่างกว้ าง ๆ ซึ่ งจําเป็ นต้ อง
ปฏิบตั ิโดยผู้ได้ รับการอบรมหรือมีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานในงานที่ ไม่ยากมาแล้ ว
(๓) ตําแหน่งระดับ ๓ ได้ แก่
(ก)
ตําแหน่ งสําหรับผู้ ปฏิบัติงานระดับต้ น มีลักษณะงานที่ ยาก
พอสมควรปฏิบตั ิงานภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบบ้ าง หรือปฏิบตั ิงานตามคําสั่ง
แบบอย่าง หรือแนวทางปฏิบตั ิทมี่ อี ยู่บ้าง ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ที่ ก.พ.รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งระดับนี้ หรือ
(ข) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ มีลักษณะงานที่ ยาก
พอสมควร ปฏิบัติงานภายใต้ การกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนําบ้ าง หรือปฏิบัติงานตาม
คําสั่ง แบบอย่ าง หรือแนวทางปฏิบัติทมีี่ อยู่บ้าง ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้ได้ รับการ
อบรมหรือมีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานในงานที่ ค่อนข้ างยากมากแล้ ว
(๔) ตําแหน่งระดับ ๔ ได้ แก่
(ก)
ตําแหน่ งสําหรับผู้ ปฏิบัติงานระดับต้ น มีลักษณะงานที่ ยาก
ปฏิบัติงานภายใต้ การกํากับ ตรวจสอบ หรื อแนะนําเฉพาะในบางกรณีที่จําเป็ น ซึ่ ง
จําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ ก.พ.รับรองให้ บรรจุ และแต่ งตั้งใน
ตําแหน่งระดับนี้

๔๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
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(ข) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ มีลักษณะงานที่ ยาก
ปฏิบัติงานภายใต้ ก ารกํากับ ตรวจสอบ หรื อ แนะนําเฉพาะในบางกรณีที่จําเป็ นในการ
ปฏิบัติงานจําเป็ นต้ องแก้ ปัญหาค่อนข้ างบ่อย ต้ องประยุกต์ประสบการณ์และความชํานาญ
งานเพื่ อปรับวิธกี ารและแนวดําเนินการให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดย
ผู้ได้ รับการอบรมหรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในงานที่ ยากพอสมควรมาแล้ ว หรือ
ตํา แหน่ ง สํา หรั บ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ ต้ น ในงานสนั บ สนุ น มี ลั ก ษณะงานต้ อ งกํา กั บ
แนะนํา ตรวจสอบ และควบคุ ม ผู้ ป ฏิบัติ ง านจํา นวนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นงานที่ มี ห น้ า ที่ ความ
รับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงพอสมควร
(๕) ตําแหน่งระดับ ๕ ได้ แก่
(ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานซึ่ งมีลักษณะงานที่ ค่ อนข้ างยากมาก
ปฏิบัติงานโดยไม่จาํ เป็ นต้ องมีการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนํา ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติ
โดยผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ ก.พ.รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งระดับนี้
(ข) ตํา แหน่ ง สํา หรั บ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์ มี ลั ก ษณะงานที่
ค่ อนข้ างยากมาก ปฏิบัติงานโดยไม่จาํ เป็ นต้ องมีการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนํา ซึ่ ง
จําเป็ นต้ อ งปฏิบัติโ ดยผู้ ไ ด้ รั บการอบรมหรื อ มีป ระสบการณ์ ก ารปฏิบัติง านในงานที่ ยาก
มาแล้ ว หรือตําแหน่งสําหรับหัวหน้ าหน่วยงานในงานเทคนิค งานสนับสนุน งานช่างฝี มือ
หรือหัวหน้ าส่วนราชการประจําอําเภอ มีลักษณะงานต้ องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ควบคุ มผู้ปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นงานที่ มีหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ความยาก และ
คุณภาพของงานสูง
(๖) ตําแหน่งระดับ ๖ ได้ แก่
(ก) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ มีลักษณะงานที่ ยาก
มากปฏิบัติงานโดยจําเป็ นต้ องมีการตัดสินใจหรือแก้ ปัญหาในงานที่ รับผิดชอบค่อนข้ างมาก

๔๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณ์ที่
แสดงให้ เห็นว่าสามารถปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบด้ วยตนเองได้
(ข) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้ าหน่วยงานเทียบเท่ากองในงานสนับสนุนของ
ส่วนราชการ หัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด หรือหัวหน้ าส่วนราชการประจําอําเภอมี
ลักษณะงานต้ องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผู้อยู่ ใต้ บังคับบัญชาจํานวน
หนึ่ งซึ่ งเป็ นงานที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้ างสูงมาก
หรือตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานอื่ นที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของ
งานเทียบได้ ระดับเดียวกัน หรือ
(ค) ตําแหน่งสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดย
ผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สงู ในงานวิชาชีพเฉพาะ
(๗) ตําแหน่งระดับ ๗ ได้ แก่
(ก) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้ างานที่ เป็ นกอง มีลักษณะงานจัดการและต้ อง
กํากับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาจํานวนมากพอสมควร ซึ่ งเป็ นงานที่
มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุ ณภาพของงานสูงมาก หรื อตําแหน่ งหั วหน้ า
หน่ วยงานเทียบเท่ากอง หั วหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด หั วหน้ าส่วนราชการประจํา
อําเภอ หรือหัวหน้ าหน่วยงานอื่ นที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของ
งานสูงมากเทียบได้ ระดับเดียวกัน
(ข) ตําแหน่ งสําหรับผู้ ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ มีลักษณะงานที่
ยากมากเป็ นพิ เ ศษ ปฏิบั ติ ง านโดยจํา เป็ นต้ อ งมี ก ารตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาในงานที่
รับผิดชอบมากซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน และ
ประสบการณ์สงู มากหรือลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงาน
ตรวจการในงานเทคนิคเฉพาะด้ าน หรือตรวจการในงานหลักตามอํานาจหน้ าที่ ของส่วน

๔๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ราชการระดับกรม หรือ
(ค) ตําแหน่งสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดย
ผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สงู มากในงานวิชาชีพเฉพาะ
(๘) ตําแหน่งระดับ ๘ ได้ แก่
(ก) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้ าหน่วยงานที่ เป็ นกอง มีลักษณะงานจัดการ
และต้ องกํากับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชาผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร ซึ่ ง
เป็ นงานที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็ นพิเศษ หรือ
ตําแหน่ งหัวหน้ าหน่ วยงานเทียบเท่ากอง หัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัดหรือหัวหน้ า
หน่วยงานอื่ นที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็ นพิเศษ
เทียบได้ ระดับเดียวกัน
(ข) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ มีลักษณะงานที่ ยาก
มากเป็ นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจําเป็ นต้ องมีการตัดสินใจหรือแก้ ปัญหาในงานที่ รับผิดชอบ
เป็ นประจําหรือลักษณะงานช่วยหัวหน้ าส่วนราชการระดับกรม หรือลักษณะงานตรวจและ
แนะนําการปฏิบัติราชการ หรือตรวจการในงานเทคนิคเฉพาะด้ าน หรือตรวจการในงาน
หลัก ตามอํา นาจหน้ า ที่ ของส่ ว นราชการระดั บ กรม ซึ่ งจํา เป็ นต้ อ งปฏิบั ติ โ ดยผู้ มีค วามรู้
ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สงู มากเป็ นพิเศษ
(ค) ตําแหน่งสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติ
โดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็ นพิเศษใน
งานวิชาชีพเฉพาะ
(๙) ตําแหน่งระดับ ๙ ได้ แก่
(ก) ตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหน้ าส่วนราชการ

๔๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ระดับกรมหรือจังหวัด
(ข) ตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้ าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือทบวง ผู้ช่วยหัวหน้ าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่สงั กัดกระทรวง
หรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยหัวหน้ าส่วนราชการที่ มีฐานะ
เป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(ค) ตําแหน่งสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ าน ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์สงู และมีความเชี่ ยวชาญและผลงานเป็ นที่ ยอมรับในวงการด้ านนั้น
(ง) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้ าหน่วยงานที่ สงู กว่ากอง ซึ่ งมีหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบในงานหลักตามอํานาจหน้ าที่ ของกรม และเป็ นงานที่ มีความหลากหลาย ความ
ยาก และมีคุณภาพของงานสูงมากกว่ากอง หรือ
(จ) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ งมีลักษณะงานตรวจและแนะนําการ
ปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงานให้ คาํ ปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง หรือ
ลักษณะงานอื่ นที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบได้ ระดับ
เดียวกัน
(๑๐) ตําแหน่งระดับ ๑๐ ได้ แก่
(ก) ตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหน้ าส่วน
ราชการ ระดับกรมหรือจังหวัด
(ข) ตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหน้ าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือทบวง รองหัวหน้ าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่สังกัด
กระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือรองหัวหน้ าส่วนราชการที่

๔๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มี ฐ านะเป็ นกรมและมี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิบั ติ ร าชการขึ้ นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี
(ค) ตําแหน่งสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ า น ซึ่ งจํา เป็ นต้ อ งปฏิบัติ โ ดยผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์สงู มาก และมีความเชี่ ยวชาญและผลงานเป็ นที่ ยอมรับในวงการด้ านนั้น
(ง) ตําแหน่งสําหรับหัวหน้ าส่วนราชการระดับสถานเอกอัครราชทูตหรือ
เทียบเท่า
(จ) ตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานซึ่ งมีลักษณะงานตรวจและแนะนําการ
ปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงานให้ คาํ ปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง ซึ่ ง
จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ กี่ ยวข้ องมาแล้ ว หรือ
ลักษณะงานอื่ นที่ มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบได้ ระดับ
เดียวกัน
(๑๑) ตําแหน่งระดับ ๑๑ ได้ แก่
(ก) ตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหน้ าส่วน
ราชการ ระดับกระทรวงหรือทบวง
(ข) ตําแหน่งสําหรับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหน้ าส่วนราชการ
ที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่สงั กัดกระทรวงหรือทบวงแต่ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้ าส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรี
(ค) ตําแหน่งสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ าน ตามอํานาจหน้ าที่ หลักของกระทรวงหรือทบวง ซึ่ งจําเป็ นต้ องปฏิบัติโดยผู้มี
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ สู ง มากเป็ นพิ เ ศษ อี ก ทั้ง

๕๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ทรงคุณวุฒิและมีผลงานเป็ นที่ ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ
(ง) ตําแหน่งสําหรับสําหรับผู้ปฏิบตั ิงานที่ รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ซึ่ งมีหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็ นพิเศษเทียบได้ ระดับ
เดียวกับตําแหน่งอื่ นในระดับนี้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งให้ แสดงประเภทตําแหน่ง ชื่ อของสายงานลักษณะ
งานโดยทั่ว ไปของสายงาน ชื่ อของกลุ่ มตํา แหน่ ง หน้ า ที่ และความรั บผิ ดชอบของกลุ่ ม
ตําแหน่ง ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งจะต้ องมี
และระดับของตําแหน่งในกลุ่มนั้นด้ วย

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ ภายใต้ บังคับกฎหมายว่ าด้ วยระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิน ตําแหน่ งใด มาตรา ๔๘ ภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตําแหน่งใดบังคับ
บังคับบัญชาข้ าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่ วยงานใด ในฐานะใด ให้ เป็ นไป บัญชาข้ าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้ เป็ นไปตามที่
ผู้บงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ กําหนด โดยทําเป็ นหนังสือตามหลักเกณฑ์
ตามที่ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ มอบหมายโดยทําเป็ นหนังสือ
ที่ ก.พ. กําหนด

มาตรา ๔๔ ให้ ก.พ.ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ ตาํ แหน่งข้ าราชการพลเรือน
สามัญ ให้ เ หมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่ าการกําหนดตําแหน่ งใดไม่ เ หมาะสมก็ดี การใช้
ตําแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา ๔๐ ก็ดี หรือลักษณะหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งใดที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา
๔๐ เปลี่ ยนแปลงไปก็ดี ให้ ก.พ.พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งนั้นเสียใหม่ให้
เหมาะสม ทั้งนี้ ก.พ.จะมอบหมายให้ องค์กรหรือส่วนราชการใดดําเนินการแทนก็ได้
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง ให้ ก.พ. หรื อผู้ ที่ ก.พ.

๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มอบหมายมีอํานาจยุบเลิกตําแหน่ งหรือตัดโอนตําแหน่ งหรื อตั ดโอนข้ าราชการพลเรื อน
สามัญ หรือตัดโอนตําแหน่งและข้ าราชการพลเรือนสามัญที่ เกินอยู่ในส่วนราชการใดไปไว้ ใน
ส่ ว นราชการอื่ นได้ ต ามความจํา เป็ น โดย ก.พ.หรื อ ผู้ ที่ ก.พ.มอบหมายอาจเปลี่ ยนชื่ อ
ตําแหน่ง สายงาน หรือระดับตําแหน่งเป็ นอย่างอื่ นได้ ตามความเหมาะสม
เมื่ อ ก.พ.หรือผู้ที่ ก.พ.มอบหมายมีมติหรือสั่งตามวรรคสอง ให้ ส่วนราชการฝ่ าย
รับโอนและส่วนราชการเดิมดําเนินการให้ เป็ นไปตามมติหรือคําสัง่ นั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
การดําเนินการตามวรรคสาม หากจะต้ องตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหน่ งไป
ด้ วย ให้ ส่วนราชการฝ่ ายรับโอนและส่วนราชการเดิมดําเนินการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ ผ้ ูอาํ นวยการสํานักงบประมาณกําหนด และให้ ถอื ว่าการตัดโอนอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็ น
การโอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้ วยวิธกี ารงบประมาณ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๕ ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญได้ รับเงินเดือนตามตําแหน่ งผู้ได้ รับแต่ งตั้งให้ มาตรา ๔๙ ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญได้ รับเงินเดือนตามตําแหน่งในแต่ละประเภทตามที่
ดํารงตําแหน่งใด ระดับใด จะได้ รับเงินเดือนในอันดับใดตามกฎหมายว่าด้ วยเงินเดือนและ กําหนดไว้ ในบัญชีเงินเดือนขั้นตํา่ ขั้นสูงของข้ าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติน้ ี
ผู้ดาํ รงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้ รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชี
เงินประจําตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ. กําหนดโดยให้ ได้ รับในขั้นตํา่ ของอันดับ ในกรณี
ที่ จะได้ รับเงินเดื อ นสูงกว่ าหรื อ ตํ่ากว่ าขั้นตํ่าหรื อสูงกว่ า ขั้นสูงของอันดับ ให้ เป็ นไปตาม เงินเดือนขั้นตํา่ ขั้นสูงของข้ าราชการพลเรือนสามัญ ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ข้ าราชการพลเรือนสามัญอาจได้ รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอตั ราเงินประจํา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ตําแหน่งของข้ าราชการพลเรือนสามัญท้ ายพระราชบัญญัติน้ ตี ามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่
ก.พ.กําหนด
ผู้ดาํ รงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้ รับเงินประจําตําแหน่งตาม
บัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่งของข้ าราชการพลเรือนสามัญท้ ายพระราชบัญญัติน้ ใี นอัตราใด
ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

๕๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เงินประจําตําแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็ นเงินเดือนเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
มาตรา ๕๐ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นตํา่ ขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหน่งของ
ข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้นตามความจําเป็ นก็ได้ โดยหากเป็ นการปรับ
เงินเดือนขั้นตํา่ ขั้นสูง หรือเงินประจําตําแหน่งเพิ่ มไม่เกินร้ อยละสิบของเงินเดือน หรือเงิน
ประจําตําแหน่งที่ ใช้ บงั คับอยู่ ให้ กระทําได้ โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา และให้ ถือว่า
เงินเดือนขั้นตํา่ ขั้นสูง และเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็ นเงินเดือนขั้น
ตํา่ ขั้นสูง และเงินประจําตําแหน่งท้ ายพระราชบัญญัติน้ ี
เมื่ อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งตามวรรคหนึ่ ง การปรับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งของข้ าราชการพลเรือนสามัญที่ ได้ รับอยู่เดิมเข้ าสู่อัตราในบัญชีที่
ได้ รับการปรับใหม่ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ คณะรัฐมนตรีกาํ หนด

๕๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๓
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง

มาตรา ๕๑ การสรรหาเพือ่ ให้ ได้ บุคคลมาบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ
และแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ ง ต้ องกระทําโดยเทีย่ งธรรม และต้ องให้คาํ นึงถึงระบบคุณธรรม
และพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ ของทางราชการเป็ น
สํ าคัญ โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะให้ ตรงตามความประสงค์ ของส่ วนราชการนั้น ทั้งนี้ ตาม
วิธีการทีก่ าํ หนดในหมวดนี้
หมวด ๒
การบรรจุและการแต่งตั้ง
--------------มาตรา ๔๖ การบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญเพื่ อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งใด ให้ บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในตําแหน่งนั้น โดยบรรจุและ
แต่งตั้งตามลําดับที่ ในบัญชีผ้ ูสอบแข่งขันได้
ความในวรรคหนึ่ งไม่ใช้ บังคับสําหรับการบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการตามมาตรา
๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญเพื่อ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น โดย
บรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
การดําเนินการสอบแข่ งขัน การขึน้ บัญชีผ้ ูสอบแข่ งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสอบแข่งขันให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วธิ ีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด

๕๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔

มาตรา ๔๗ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งใด ต้ องมีคุณสมบัติทว่ั ไป หรือได้ รับการ
ยกเว้ นในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และต้ องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั้นตามที่ ก.พ.กําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือได้ รับอนุมตั ิจาก
ก.พ.ตามมาตรา ๕๖ ด้ วย
สําหรับผู้ขาดคุณสมบัติทว่ั ไปตามมาตรา ๓๐ (๔) ให้ มสี ทิ ธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสทิ ธิได้ รับบรรจุและแต่งตั้งเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ตาํ แหน่งที่ สอบแข่งขัน
ได้ ต่อเมื่ อพ้ นจากตําแหน่งข้ าราชการการเมืองแล้ ว

มาตรา ๕๓ ผูส้ มัครสอบแข่งขันในตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม หรื อได้รับการยกเว้นในกรณี ที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ และต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นหรือได้ รับอนุมตั ิจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๑ ด้วย
สําหรับผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมี
สิ ทธิได้รับบรรจุเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็ นผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว

มาตรา ๔๘ ให้ ก.พ.เป็ นผู้ดาํ เนินการสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ในการ
นี้ ก.พ.จะมอบหมายให้ องค์กรหรือส่วนราชการใดเป็ นผู้ดาํ เนินการสอบแทนก็ได้ ทั้งนี้
ก.พ.จะกําหนดให้ มกี ารสอบแข่งขันเพื่ อบรรจุในกระทรวง ทบวง กรมเป็ นการทัว่ ไปหรือ
ในหน่วยราชการใด หรือในท้ องที่ ใดเป็ นการเฉพาะแห่ง และจะกําหนดให้ รับสมัคร
สอบแข่งขันเฉพาะผู้มคี ุณสมบัติอย่างใดสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้
หลักสูตร วิธกี ารสอบแข่งขัน และวิธดี าํ เนินการเกี่ ยวกับการสอบแข่งขัน
ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผ้ ูสอบแข่งขันได้ การนํารายชื่ อผู้สอบแข่งขันได้ ใน
ตําแหน่งหนึ่ งไปขึ้นบัญชีเป็ นผู้สอบแข่งขันได้ ในตําแหน่งอื่ น และการยกเลิกบัญชีผ้ ู
สอบแข่งขันได้ ให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.กําหนด
มาตรา ๔๙ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลําดับที่ ทจี่ ะได้ รับบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ง
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ใด ถ้ าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทว่ั ไปโดยไม่ได้ รับการยกเว้ นในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจาก ก.พ.ตาม
มาตรา ๕๖ อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขัน จะบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งนั้น
ไม่ได้
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มาตรา ๕๐ ในกรณีทมี่ เี หตุพิเศษที่ ก.พ.เห็นว่าไม่จาํ เป็ นต้ องดําเนินการสอบแข่งขัน ผู้มี
มาตรา ๕๔ ในกรณี ที่มีเหตุพเิ ศษ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ อาจ
อํานาจตามมาตรา ๕๒ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ง
คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งโดยไม่ตอ้ งดําเนินการ
ได้ ทั้งนี้ ตามกรณี หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
สอบแข่งขันตามมาตรา ๕๓ ๕๒ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด
มาตรา ๕๑ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิ่ งเพื่ อประโยชน์แก่ มาตรา ๕๕ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่ างยิง่ จะบรรจุบุคคลทีม่ ี
ราชการที่ จะต้ องบรรจุบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ ารับ
ความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง เข้ ารับราชการและแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ ง
ราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ ยวชาญ หรือผู้ชาํ นาญการให้ กระทรวง ทบวง กรมนั้น ประเภทวิชาการระดับในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้ชํานาญการ
ดําเนินการขออนุมตั ิ ก.พ.เมื่ อ ก.พ.ได้ พิจารณาอนุมัติให้ บรรจุ และได้ กาํ หนดระดับของ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรื อทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับผู้มที กั ษะ
ตําแหน่งที่ จะแต่งตั้งและเงินเดือนที่ จะให้ ได้ รับแล้ วให้ ผ้ ูมอี าํ นาจตามมาตรา ๕๒ บรรจุและ
พิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
แต่งตั้งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญและการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ให้ ดาํ เนินการตามมาตรา 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 แล้ วแต่กรณี และให้ ผ้ ูมอี าํ นาจดังต่อไปนี้เป็ นผู้ส่งั บรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๑๑ ให้ รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด

มาตรา ๕๖ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและการ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ งั่ บรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้า
ส่ วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อ

๕๖
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นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาอนุมตั ิ เมื่ อได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว ให้
รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดเป็ นผู้ส่งั บรรจุ และให้ นายกรัฐมนตรีนาํ ความกราบบังคมทูลเพื่ อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๑๐ ให้ ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดเพื่ อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาอนุมตั ิ เมื่ อ
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว ให้ ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็ นผู้ส่งั บรรจุและให้
นายกรัฐมนตรีนาํ ความกราบบังคมทูลเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ยกเว้ นการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๑๐ ที่ ระบุไว้ ใน (๓) ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งระดับ ๑๐ ในส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมและไม่สงั กัดกระทรวงหรือทบวง
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมและมี
หัวหน้ าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้ อธิบดี
ผู้บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดเพื่ อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตั ิเมื่ อได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว ให้ อธิบดีผ้ ูบังคับบัญชาเป็ นผู้ส่งั บรรจุ และให้ นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๑๐ ในส่วนราชการที่ มฐี านะ
เป็ นกรมและไม่สงั กัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือใน
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ให้ รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณา
อนุมตั ิ เมื่ อได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีแล้ วให้ รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดเป็ นผู้สง่ั บรรจุ และให้
นายกรัฐมนตรีนาํ ความกราบบังคมทูลเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๙ ให้ ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชาเป็ นผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รง
ตําแหน่งระดับ ๙ ในส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมและไม่สงั กัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่
ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วน
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รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้
รัฐมนตรี เจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เมื่อได้รับอนุมตั ิจาก
คณะรัฐมนตรี แล้ว ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็ นผูส้ งั่ บรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู งตําแหน่ง รอง
หัวหน้าส่ วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่ วน
ราชการระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี หรื อตําแหน่งอื่นที่ ก.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่ง
ประเภทบริ หารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับ
กรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อ
รัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรี เจ้าสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิ เมื่อ
ได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ให้ปลัดกระทรวงผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมดังกล่าว เป็ นผูส้ ั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับต้น ให้
ปลัดกระทรวงผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อ
รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ ี
อํานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญลงมา และประเภททัว่ ไป
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ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้ อธิบดีผ้ ูบงั คับบัญชา
เป็ นผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่
ระดับ ๙ ลงมาในส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรม และไม่สงั กัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่
ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ให้ รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด
เป็ นผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๘ ให้ อธิบดีผ้ ูบังคับบัญชาเป็ น
ผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่ อได้ รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๘ ในส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและไม่สงั กัด
กระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่ มีฐานะ
เป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ให้ อธิบดีผ้ ูบังคับบัญชาเป็ นผู้มีอาํ นาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ให้ อธิบดี
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
เป็ นผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๗) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ และการแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ ให้
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่ งมิใช่หัวหน้ าส่วน
ราชการประจําจังหวัด ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดผู้บงั คับบัญชาเป็ นผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุและ
แต่งตั้ง
ในการเสนอเพื่ อแต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ดาํ รงตําแหน่งให้ รายงาน
ความสมควรพร้ อมทั้งเหตุผลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนดไปด้ วย
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ในสํานักงานรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ให้
ปลัดกระทรวงผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อ
รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ ี
อํานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ให้อธิบดี
ผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ส่ วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นในส่ วนราชการ
ระดับกรมที่หวั หน้าส่ วนราชการอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผบู ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสัง่
บรรจุและแต่งตั้ง
(๗) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้
รัฐมนตรี เจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เมื่อได้รับอนุมตั ิจาก
คณะรัฐมนตรี แล้ว ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็ นผูส้ งั่ บรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
(๘) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้
ปลัดกระทรวง หรื อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง
(๙) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
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มาตรา ๕๓ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๖๐ ให้ มกี ารสับเปลี่ ยน
หน้ าที่ ย้ าย หรือโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ดาํ รงตําแหน่งระดับ ๙ ระดับ ๑๐
และระดับ ๑๑ ซึ่ งเป็ นตําแหน่งที่ มีลกั ษณะบริหารตามที่ ก.พ.กําหนด โดยมิควรให้ อยู่
ปฏิบัติหน้ าที่ เดียวติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าสี่ ปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
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และตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผบู ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสัง่
บรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่ วนการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับ
ทักษะพิเศษ ในส่ วนราชการระดับกรมที่หวั หน้าส่ วนราชการอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อ
รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้
อธิบดีผบู ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบตั ิการ ชํานาญการ ตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และ
ระดับปฏิบตั ิงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผบู ้ งั คับบัญชา หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีผบู ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๒ และการย้ายตามมาตรา ๖๒ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งตาม (๙) ซึ่งไม่ใช่ตาํ แหน่งประเภททัว่ ไประดับทักษะพิเศษ และตําแหน่งตาม (๑๐)
ในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง
ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ดาํ รงตําแหน่ง ให้รายงานความ
สมควร พร้อมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปด้วย
มาตรา ๕๗ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏิบตั ิหน้ าที่
เดียวติดต่อกันเป็ นเวลาครบสี่ ปี ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
ดําเนินการให้ มีการสับเปลี่ ยนหน้ าที่ ย้ าย หรือโอนไปปฏิบตั ิหน้ าที่ อนื่ เว้ นแต่มคี วามจําเป็ น
เพื่ อประโยชน์ของทางราชการจะขออนุมตั ิคณะรัฐมนตรีให้ คงอยู่ปฏิบตั ิหน้ าที่ เดิมต่อไปเป็ น
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เวลาไม่เกินสองปี ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
ก.พ.กําหนด
ความในวรรคหนึ่ งไม่ให้ ใช้ บงั คับแก่ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดว่าเป็ น
ความในมาตรานี้ไม่ให้ ใช้ บงั คับแก่ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งที่ ก.พ.กําหนดว่าเป็ นตําแหน่ง
ตําแหน่งที่ มีลกั ษณะงานเฉพาะอย่าง
ที่ มีลักษณะงานเฉพาะอย่าง
มาตรา ๕๔ ผู้ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ ดาํ รง
ตําแหน่งตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๕๐ และข้ าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพล
เรือนและเป็ นผู้ทอี่ ยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ พนักงานเทศบาล หรือ
พนักงานส่วนท้ องถิ่ นอื่ นที่ อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน ซึ่ งโอนมาบรรจุเป็ นข้ าราชการ
พลเรือนสามัญและได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๖๑ ให้ ทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการเป็ นเวลาที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ. โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชาผู้มหี น้ าที่
พัฒนาตามมาตรา ๗๖ หรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย และให้ มกี ารประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดใน กฎ ก.พ. เพื่ อให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๒ พิจารณาว่า ผู้น้นั มีความเหมาะสมที่ จะให้ รับราชการต่อไปหรือไม่
ถ้ าผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นว่าผู้น้นั มีผลการประเมินตํา่ กว่ามาตรฐานที่
กําหนด ไม่ควรให้ รับราชการต่อไป ก็ให้ ส่งั ให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบ
กําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการแล้ วหรือไม่กต็ าม ถ้ าพ้ นกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการดังกล่าวแล้ ว และผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นว่าควรให้ ผ้ ู
นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้ รายงานต่อไปตามลําดับจนถึงผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๑๐๙
วรรคหนึ่ ง และ ก.พ.
ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการผู้ใดถูกสัง่
ให้ ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๘ และต่อมาปรากฏว่าผู้น้นั มีกรณีทจี่ ะต้ องถูกสัง่ ให้ ออก
จากราชการตามวรรคหนึ่ งหรือตามมาตราอื่ น ก็ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ หรือ

มาตรา ๕๘ ผูไ้ ด้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง หรื อมาตรา ๕๔
ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ และเป็ นข้าราชการที่ดี ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใ้ ดมีผลการประเมินทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานที่กาํ หนด ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่ งมี
อํานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ ให้ผนู ้ ้ นั รับราชการต่อไป ถ้าผูน้ ้ นั มีผลการประเมินทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนด ก็ให้สั่งให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการได้ไม่วา่ จะ
ครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการแล้วหรื อไม่กต็ าม
ผูใ้ ดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผูน้ ้ นั ไม่เคยเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ แต่ท้ งั นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผนู ้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ หรื อการรับเงินเดือนหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการในระหว่างผูน้ ้ นั อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ผูอ้ ยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการผูใ้ ดมีกรณี อนั มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนินการทางวินยั ตามที่บญั ญัติไว้ในหมวด ๗ การ
ดําเนินการทางวินัย และถ้าผูน้ ้ นั มีกรณี ที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปก่อน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ ใช้ บังคับกับข้ าราชการหรือ

๖๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้มอี าํ นาจตามมาตราอื่ นนั้น แล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจเปลี่ ยนแปลงคําสัง่ ให้ ออกตามมาตรา
๑๑๘ เป็ นให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ งหรือตามมาตราอื่ นนั้นได้
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการผู้ใดมีกรณีอนั มีมูลที่ ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัย ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในหมวด ๕ และถ้ าผู้
นั้นมีกรณีทจี่ ะต้ องออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง ก็ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาดําเนินการตามวรรค
หนึ่ งไปก่อน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ ยวกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง และการนับเวลา
ทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ให้ ถือเสมือนว่าผู้น้นั
ไม่เคยเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ แต่ท้งั นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้ าที่
ื่
ได้ รับหรือมีสทิ ธิจะได้ รับจากทาง
ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อนใดที่
ราชการในระหว่างที่ ผ้ ูน้นั อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้ าที่ ราชการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พนักงานส่ วนท้ องถิ่น ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๓ ในระหว่ างที่ยงั ทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
ด้ วยโดยอนุโลม

มาตรา ๕๙ ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการผู้ใดถูก
สั่งให้ ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๙ และต่อมาปรากฏว่าผู้น้นั มีกรณีทจี่ ะต้ องถูกสัง่ ให้
ออกจากราชการตามมาตรา ๕๘ หรือตามมาตราอื่ น ก็ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุ
ตามมาตรา ๕๖ หรือผู้มอี าํ นาจตามมาตราอื่ นนั้น แล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจเปลี่ ยนแปลงคําสัง่
เป็ นให้ ออกจากราชการตามมาตรา ๕๘ หรือตามมาตราอื่ นนั้นได้
มาตรา ๕๕ การแต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ดาํ รงตําแหน่งที่ ก.พ.ยังมิได้ กาํ หนด
ตามมาตรา ๔๐ จะกระทํามิได้

มาตรา ๖๐ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานที่ไม่มี
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จะกระทํามิได้
ให้เป็ นหน้าที่ของ ก.พ. ในอันที่จะกําหนดสายงานให้สอดคล้องกับความต้องการของทาง
ราชการโดยเร็ ว

๖๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๖ ผู้ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งใดต้ องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามที่ ก.พ. กําหนดไว้ ในมาตรฐาน
การกําหนดตําแหน่ง
ในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจําเป็ น ก.พ.อาจอนุมตั ิให้ แต่งตั้งข้ าราชการพลเรือน
สามัญที่ มคี ุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งก็ได้
ในกรณีที่ ก.พ.กําหนดให้ ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้ หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖๑ ผู้ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งใดต้ องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจําเป็ น ก.พ. อาจอนุมตั ิให้ แต่งตั้งข้ าราชการพลเรือน
สามัญที่ มคี ุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งก็ได้
ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดให้ ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้ หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่
ก.พ. รับรอง

มาตรา ๕๗ การย้ ายข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ดาํ รงตําแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ ดาํ รง
ตําแหน่งอื่ นในกรมเดียวกัน ต้ องย้ ายไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดียวกัน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
การย้ ายข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่ ตา่ํ กว่าเดิม
และการย้ ายข้ าราชการพลเรือนผู้มไิ ด้ ดาํ รงตําแหน่งที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา ๔๐ ไป
แต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา ๔๐ จะกระทําได้ ต่อเมื่ อได้ รับอนุมัติจาก
ก.พ.แล้ ว

มาตรา ๖๒ การย้าย การโอน หรื อการเลื่อนข้าราชการพลเรื อนสามัญไปแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญในหรื อต่างกระทรวงหรื อกรม แล้วแต่กรณี ให้กระทําได้
ตามทีห่ ลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดในกฎ ก.พ.
การโอนข้าราชการพลเรื อนสามัญจากกระทรวงหรื อกรมหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญในต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรื อกรมหนึ่ง เป็ นการ
ชัว่ คราวตามระยะเวลาที่กาํ หนด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
การย้ายหรื อการโอนข้าราชการพลเรื อนสามัญไปแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
ที่ต่าํ กว่าเดิมจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ้ นั
ทั้งนี้ การย้ายหรื อการโอนข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่งปลัดกระทรวงหรื อ
ตําแหน่งที่เทียบเท่าปลัดกระทรวงไปดํารงตําแหน่งอธิบดีหรื อตําแหน่งที่เทียบเท่าจะกระทํา
มิได้

๖๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
การบรรจุขา้ ราชการพลเรื อนสามัญที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสัง่ ให้ออก
จากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึ่งให้นบั เวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ หรื อออกจากราชการไปที่มิใช่เป็ นการออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ กลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรื อกรม
ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้
ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพือ่ ประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัติน้ ีและตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่ได้ออกจากราชการไป เนื่องจาก
ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ให้ไปปฏิบตั ิงานใดๆ ซึ่งให้นบั เวลาระหว่างนั้นสําหรับ
การคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ ให้มี
สิ ทธินบั วันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการต่อเนื่องจนถึงวัน รวมกับวันรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่ าด้ วยการรับราชการทหาร หรือวันทีไ่ ด้ ปฏิบัติงานใด ๆ ตามทีไ่ ด้ รับ
อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่ กรณี และวันรับราชการเมือ่ ได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ
เป็ นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผูน้ ้ นั มิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ สําหรับผู้ซึ่งออก
จากราชการไปที่มใิ ช่ เป็ นการออกจากราชการในระหว่ างทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ ซึ่ง
ได้ รับบรรจุกลับเข้ ารับราชการตามวรรคสี่ ให้ มสี ิ ทธินับเวลาราชการก่ อนออกจากราชการ
เพือ่ ประโยชน์ ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๘ การเลื่ อนข้ าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่ สงู ขึ้น
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ให้ เลื่ อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันหรือผู้สอบคัดเลือกเพื่ อดํารงตําแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้
ได้ รับเลือกเพื่ อดํารงตําแหน่งนั้น
กรณีใดจะเลื่ อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับ
คัดเลือก ให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.กําหนด
การสอบแข่งขันให้ เป็ นไปตามมาตรา ๔๘ ส่วนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้
กระทรวง ทบวง กรมเจ้ าสังกัดเป็ นผู้ดาํ เนินการ หลักสูตรและวิธดี าํ เนินการเกี่ ยวกับการ
สอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิคัดเลือก เกณฑ์การตัดสินใจ การขึ้นบัญชี และการ
ยกเลิกบัญชีผ้ ูสอบคัดเลือกได้ ตลอดจนวิธีดําเนินการเกี่ ยวกับการคัดเลือก ให้ เป็ นไป
ตามที่ ก.พ.กําหนด
มาตรา ๕๙ การแต่งตั้งข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๕๘ สําหรับผู้
สอบแข่งขันได้ ให้ แต่งตั้งตามลําดับที่ ในบัญชีผ้ ูสอบแข่งขันได้ สําหรับผู้สอบคัดเลือกได้
หรือผู้ได้ รับคัดเลือก ให้ แต่งตั้งได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่ งจะต้ องเป็ นผู้มผี ลงานเป็ นที่ ประจักษ์ใน
ความสามารถมาแล้ ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
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มาตรา ๖๐ การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพล
เรือนสามัญในต่างกระทรวง ทบวง กรม อาจทําได้ เมื่ อผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒
ทั้งสองฝ่ ายได้ ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ ว โดยให้ แต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่
ไม่สงู กว่าเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ ไม่สงู กว่าเดิม ทั้งนี้ เว้ นแต่เป็ นการโอนตามวรรค
สอง วรรคสี่ วรรคหก และมาตรา ๔๔
การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ขึ้นไป ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงเดียวกัน ให้ โอนไปแต่งตั้งให้ ดาํ รง
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ตําแหน่งในระดับที่ ไม่สงู กว่าเดิม และรับเงินเดือนในขั้นที่ ไม่สงู กว่าเดิม เว้ นแต่เป็ นการ
โอนตามวรรคสาม
การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และการโอนข้ าราชการ
พลเรือนสามัญตําแหน่งดังกล่าวซึ่ งสังกัดส่วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ง
ข้ าราชการพลเรือนสามัญในกรม หรือต่างส่วนราชการที่ มฐี านะเป็ นกรมและมีหัวหน้ าส่วน
ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีในกระทรวงเดียวกัน อาจ
ทําได้ เมื่ อผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้งสองฝ่ ายตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ ว
ทั้งนี้ ให้ โอนไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่ ไม่สงู กว่าเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ ไม่
สูงกว่าเดิม
การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๐ ขึ้นไป ไปแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญในต่างกระทรวง ให้ โอนไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับที่ ไม่สงู กว่าเดิม และรับเงินเดือนในขั้นที่ ไม่สงู กว่าเดิม และต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะรัฐมนตรี
การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือน
สามัญในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และการโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญสังกัด
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญในกรม
หรือต่างสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี อาจทําได้ เมื่ อผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้ง
สองฝ่ ายได้
ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ ว ทั้งนี้ ให้ โอนไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่ ไม่สงู
กว่าเดิม และรับเงินเดือนในขั้นที่ ไม่สงู กว่าเดิม
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การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้ รับ
คัดเลือก ให้ ทาํ ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
การโอนข้ าราชการพลเรือนผู้มไิ ด้ ดาํ รงตําแหน่งที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา ๔๐ ไป
แต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรา ๔๐ ในต่าง
กระทรวง ทบวง กรม หรือต่างสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี หรือโอนจากกรมไปแต่งตั้ง
ให้ ดาํ รงตําแหน่งในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี หรือโอนจากสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในกรม จะทําได้ ต่อเมื่ อได้ รับอนุมตั ิจาก ก.พ.แล้ ว ใน
การนี้ให้ ก.พ.พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ทที่ างราชการจะได้ รับ และให้ ก.พ.กําหนด
ระดับของตําแหน่งที่ จะแต่งตั้งและเงินเดือนที่ จะให้ ได้ รับด้ วย
การโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่ ตา่ํ กว่าเดิม
ต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือต่างสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี หรือโอนจากกรมไป
แต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี หรือโอนจากสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งในกรม จะทําได้ ต่อเมื่ อได้ รับอนุมตั ิจาก ก.พ.แล้ ว ใน
การนี้ให้ ก.พ.พิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ทที่ างราชการจะได้ รับ
และให้ ก.พ.กําหนดเงินเดือนที่ จะให้ ได้ รับด้ วย
มาตรา ๖๑ การโอนพนักงานเทศบาลที่ ไม่ใช่พนักงานเทศบาลวิสามัญและการโอน
ข้ าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติน้ แี ละไม่ใช่ข้าราชการเมืองหรือ
ข้ าราชการวิสามัญ มาบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญอาจทําได้ ถ้าเจ้ าตัวสมัครใจโดยผู้
มีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ของกระทรวง ทบวง กรมที่ จะรับโอนทําความตกลงกับ
ผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้ วเสนอเรื่ องไปให้ ก.พ.
พิจารณาอนุมตั ิ ในการนี้ ให้ ก.พ.พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ทที่ างราชการจะได้ รับ
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มาตรา ๖๓ การโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่ น การโอนข้ าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัติน้ แี ละไม่ใช่ข้าราชการการเมือง และการโอนเจ้ าหน้ าที่ ของ
หน่วยงานอื่ นของรัฐที่ ก.พ. กําหนด มาบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะ
แต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ ได้ รับเงินเดือนเท่าใด ให้
กระทําได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
เพื่ อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ ถอื เวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่
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ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งระดับใด และจะให้ ได้ รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.พ. โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ ง เป็ นเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ ดี ้ วย
เป็ นผู้พิจารณากําหนด แต่จะต้ องไม่สงู กว่าข้ าราชการพลเรือนสามัญที่ มคี ุณวุฒิ
ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ เว้ นแต่เป็ นการโอนตามวรรค
สาม
การโอนข้ าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติน้ แี ละไม่ใช่
ข้ าราชการการเมือง หรือข้ าราชการวิสามัญ มาบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนในกรมเดียวกัน
หรือในส่วนราชการใดที่ ผ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็ นผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุของส่วน
ราชการสังกัดเดิมด้ วย ให้ ทาํ ได้ ตามวรรคหนึ่ ง โดยผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่
ต้ องทําความตกลงในการโอน
การโอนพนักงานเทศบาลและข้ าราชการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองซึ่ งเป็ นผู้
สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้ รับคัดเลือก มาบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ทาํ ได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
การโอนพนักงานส่วนท้ องถิ่ นที่ ระเบียบพนักงานนั้นบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา และไม่ใช่พนักงานวิสามัญมาบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญให้
ทําได้ เช่นเดียวกับการโอนพนักงานเทศบาล
เพื่ อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ ถอื เวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่
โอนมาตามมาตรานี้ในขณะที่ เป็ นข้ าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้ องถิ่ น
อื่ นนั้นเป็ นเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติน้ ดี ้ วย
มาตรา ๖๒ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๕๘ หรือมาตรา ๖๐ แล้ ว หากภายหลังปรากฎว่าเป็ นผู้มคี ุณสมบัติไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจตามมาตรา ๕๒ แต่งตั้งผู้น้ันให้ กลับไป

มาตรา ๖๕ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๖๑ แล้ว
หากภายหลังปรากฏว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ แต่งตั้งผูน้ ้ นั ให้กลับไปดํารงตําแหน่ง

๖๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ดํารงตําแหน่งตามเดิม หรือตําแหน่งอื่ นในระดับเดียวกับตําแหน่งเดิมที่ ผ้ ูน้นั มีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยพลัน แต่ท้งั นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่
ื่
ผู้น้นั ได้ ปฏิบตั ิไปตามอนําาจและหน้ าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อนใดที่
ได้ รับหรือมีสทิ ธิจะได้ รับจากทางราชการในระหว่างที่ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งที่ ผ้ ูน้นั มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ทไี่ ด้ รับแต่งตั้งให้ กลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่ นตามวรรคหนึ่ งให้ รับ
เงินเดือนในขั้นที่ พึงจะได้ รับตามสถานภาพเดิม และให้ ถือว่าผู้น้นั ไม่มสี ถานภาพอย่างใด
ในการที่ ได้ รับแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งที่ ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั้น
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ตามเดิมหรื อตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แต่ท้ งั นี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผนู ้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือน
หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับอยูก่ ่อนได้รับคําสัง่ ให้กลับไปดํารง
ตําแหน่งเดิมหรื อตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน
การรับเงินเดือน สิ ทธิและประโยชน์ของผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่ง
ตามเดิมหรื อตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณี ที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรื อตําแหน่งอื่นในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดที่ผนู ้ ้ นั ได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรื อได้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอื่นไปแล้ว ให้ ก.พ.
พิจารณาเป็ นการเฉพาะราย

มาตรา ๖๓ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการเพื่ อไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร เมื่ อผู้น้นั พ้ นจากราชการทหาร โดยมิได้ กระทํา
การใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรงและไม่ได้ ถูกสัง่
เปลี่ ยนแปลงคําสัง่ ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง เป็ นให้ ออกจากราชการตามมาตราอื่ น
หากประสงค์จะเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวง ทบวง กรมเดิม
ภายในกําหนดหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้ นจากราชการทหาร ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจตามมาตรา
๕๒สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ง และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
ก.พ.กําหนด
ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการตามวรรคหนึ่ ง ให้ มีสทิ ธิได้
นับวันรับราชการก่อนถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
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ด้ วยการรับราชการทหาร และวันรับราชการเมื่ อได้ รับบรรจุกลับเข้ ารับราชการเป็ นเวลา
ราชการติดต่อกันเพื่ อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ ี และตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการเสมือนว่าผู้น้ันมิได้ เคยถูกสั่งให้ ออกจากราชการ
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มาตรา ๖๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีให้ ออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่ งให้ รับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการภายในกําหนดเวลาที่ คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิแต่ไม่เกินสี่ ปีนับแต่วันไปปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวให้ ผ้ ูมอี าํ นาจตามมาตรา ๕๒ สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ง และรับ
เงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
มาตรา ๖๕ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ ว และไม่ใช่เป็ นกรณีออก
จากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ ถ้ าสมัครเข้ ารับราชการและทางราชการ
ต้ องการจะรับผู้น้นั เข้ ารับราชการ ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจตามมาตรา ๕๒ สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนดได้
มาตรา ๖๖ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้ องถิ่ นอื่ นซึ่ งระเบียบพนักงานนั้นบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ที่ ไม่ใช่พนักงานวิสามัญ หรือพนักงานซึ่ งออก
จากงานในระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน หรือข้ าราชการที่ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้ าราชการวิสามัญ หรือข้ าราชการซึ่ งออก
จากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการ
ไปแล้ วถ้ าสมัครเข้ ารับราชการในตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญและทางราชการต้ องการ
จะรับผู้น้นั เข้ ารับราชการ ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ของกระทรวง ทบวง

มาตรา ๖๔ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบตั ิงานหรื อ
ข้าราชการที่ไม่ใช่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัติน้ ี และไม่ใช่ขา้ ราชการ
การเมือง ข้าราชการวิสามัญหรื อข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ ผูใ้ ดออกจากงานหรื อออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญและทางราชการต้องการจะรับผูน้ ้ นั เข้ารับราชการ ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ซึ่งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับ
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กรมที่ ต้องการจะรับเข้ ารับราชการเสนอเรื่ องไปให้ ก.พ.พิจารณาอนุมตั ิ ในการนี้ ให้ ก.พ. เงินเดือนเท่าใด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ทที่ างการจะได้ รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ ดาํ รง
เพือ่ ประโยชน์ ในการนับเวลาราชการ ให้ ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้เข้ า
ตําแหน่งระดับใด และจะให้ ได้ รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.พ.เป็ นผู้พิจารณากําหนด แต่
รับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่ วน
จะต้ องไม่สงู กว่าข้ าราชการพลเรือนสามัญที่ มคี ุณวุฒิ ความสามารถและความชํานาญงาน ท้ องถิน่ อืน่ นั้นเป็ นเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินีด้ ้ วย
ในระดับเดียวกัน
เพื่ อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ ถอื เวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้เข้ า
รับราชการตามวรรคหนึ่ งในขณะที่ เป็ นข้ าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วน
ท้ องถิ่ นอื่ นนั้นเป็ นเวลาราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติน้ ดี ้ วย
มาตรา ๖๗ ผู้ได้ รับบรรจุเข้ ารับราชการเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ ดาํ รง
ตําแหน่งใดตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทว่ั ไปโดยไม่ได้
รับการยกเว้ นในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั้นโดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจาก ก.พ.ตามมาตรา ๔๖ อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหาอยู่
ก่อนและภายหลังเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่ องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ สั่งให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการโดยพลัน แต่ท้งั นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการ
ใดที่ ผ้ ูน้นั ได้ ปฏิบตั ิไปตามอํานาจและหน้ าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโชยน์อนใดที่
ื่
ได้ รับหรือมีสทิ ธิจะได้ รับจากทางราชการก่อนมีคาํ สัง่ ให้ ออกนั้นและถ้ าการเข้ ารับราชการ
เป็ นไปโดยสุจริตแล้ ว ให้ ถอื ว่าเป็ นการสัง่ ให้ ออกเพื่ อรับบําเหน็จบํานาญทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
มาตรา ๖๘ ในกรณีทตี่ าํ แหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ดาํ รงตําแหน่งไม่

มาตรา ๖๖ ผูไ้ ด้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งใดตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๔ หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทวั่ ไปหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามโดยไม่ได้
รับการยกเว้นในกรณี ที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ หรื อขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๑ อยูก่ ่อนก็ดี มีกรณี ตอ้ งหาอยูก่ ่อน
และภายหลังเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติเนื่องจากกรณี ตอ้ งหานั้นก็ดี ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสัง่
บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ ให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการโดยพลัน แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผนู ้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรื อผลประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาํ สัง่ ให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการ
เป็ นไปโดยสุ จริ ตแล้วให้ถือว่าเป็ นการสัง่ ให้ออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
มาตรา ๖๗ ในกรณีทตี่ าํ แหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ดาํ รงตําแหน่งไม่

๗๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการได้ และเป็ นกรณีทมี่ ไิ ด้ บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอาํ นาจสั่งให้ ข้าราชการพล
เรือนที่ เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ ง ให้ มอี าํ นาจหน้ าที่ ตามตําแหน่งที่ รักษาการ
นั้น ในกรณีทมี่ กี ฎหมายอื่ น กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติ
คณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําสัง่ ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งนั้น ๆ
เป็ นกรรมการ หรือให้ มอี าํ นาจหน้ าที่ อย่างใดก็ให้ ผ้ ูรักษาการในตําแหน่งทําหน้ าที่ กรรมการ
หรือมีอาํ นาจหน้ าที่ อย่างนั้นในระหว่างที่ รักษาการในตําแหน่ง แล้ วแต่กรณี

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการได้ และเป็ นกรณีทมี่ ไิ ด้ บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจสั่งให้
ข้ าราชการพลเรือนที่ เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นได้

มาตรา ๖๙ ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจําเป็ น ผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอาํ นาจ
สั่งข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากองหรือ
ประจําจังหวัด แล้ วแต่กรณี เป็ นการชั่วคราว โดยให้ พ้นจากตําแหน่งหน้ าที่ เดิมได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
การให้ ได้ รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่ อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทาง
วินัย และการออกจากราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๖๘ ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจําเป็ น ผู้บงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา
๕๖ มีอาํ นาจสัง่ ข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ประจําส่วนราชการเป็ นการชั่วคราว โดยให้ พ้น
จากตําแหน่งหน้ าที่ เดิมได้ ตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
การให้ ได้ รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่ อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและ
การออกจากราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดใน
กฎ ก.พ.

มาตรา ๗๐ ในกรณีทมี่ เี หตุผลความจําเป็ น ผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๔๒ มีอาํ นาจ
สั่งให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้ นจากตําแหน่งหน้ าที่ และขาดจากอัตราเงินเดือนใน
ตําแหน่งเดิมโดยให้ รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที่ ก.พ.กําหนดได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
การให้ พ้นจากตําแหน่ง การให้ ได้ รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่ อนขั้น

มาตรา ๖๙ ในกรณี ที่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดได้รับอนุญาตให้ลาด้วยเหตุใดเป็ นเวลา
เกินหนึ่งปี ไม่วา่ จะได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรื อไม่ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุ
ตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจสัง่ ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ้ นั พ้นจากตําแหน่งหน้าที่และขาด
จากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิมโดยให้รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนที่ ก.พ. กําหนด
ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็ น ผู้มอี าํ นาจสั่ ง

ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ ง ให้ มีอาํ นาจหน้ าที่ ตามตําแหน่งที่ รักษาการ
นั้น ในกรณีทมี่ ีกฎหมายอื่ น กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ
ตามกฎหมายหรือคําสั่งผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งนั้น ๆ เป็ นกรรมการ หรือ
ให้ มีอาํ นาจหน้ าที่ อย่ างใด ก็ให้ ผ้ ูรักษาการในตําแหน่ ง ทําหน้ าที่ กรรมการ หรื อมีอาํ นาจ
หน้ าที่ อย่างนั้นในระหว่างที่ รักษาการในตําแหน่ง แล้ วแต่กรณี

๗๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
เงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจสั่ งให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ งหน้ าทีแ่ ละขาด
จากอัตราเงินเดือนในตําแหน่ งเดิมโดยให้ รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลา
ตามที่ ก.พ. กําหนดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีก่ าํ หนดในกฎ ก.พ.
การให้พน้ จากตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การ
ดําเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎก.พ.
ในกรณี ที่หมดความจําเป็ นหรื อครบกําหนดระยะเวลาการให้รับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทน ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ ให้ขา้ ราชการพล
เรื อนสามัญผูน้ ้ นั พ้นจากการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ตามเดิมหรื อตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน
มาตรา ๖๙/๑ ในกรณีทศี่ าลปกครองมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ุ ดสั่ งให้ เพิกถอนคําสั่ ง
แต่ งตั้งข้ าราชการพลเรือนสามัญ ให้ เป็ นหน้ าที่ของ ก.พ.โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีในการสั่ งการตามสมควรเพือ่ เยียวยาและแก้ ไขหรือดําเนินการตามที่
เห็นสมควรได้

๗๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๔
การเพิ่ มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๗๐ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาํ เนินการให้มีการเพิม่ พูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้าง
แรงจูงใจแก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ เพื่อให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่เห็นสมควรและ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและเพื่อการประหยัด สํานักงาน
ก.พ. จะจัดให้มีการเพิม่ พูนประสิ ทธิภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรค
หนึ่งก็ได้
มาตรา ๗๑ ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตนต่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาอย่างมีคุณธรรม
และเที่ยงธรรมและเสริ มสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาดํารงตนเป็ นข้าราชการที่ดี
หมวด ๓
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจู งใจในการปฏิบตั ิราชการ
-----------------มาตรา ๗๑ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการและ

มาตรา ๗๒ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดประพฤติตนอยูใ่ นจรรยาและระเบียบวินยั และ

๗๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็ นที่ พึงพอใจของทางราชการ
ถือวาผู้น้นั มีความชอบ จะได้ รับบําเหน็จความชอบซึ่ งอาจเป็ นคําชมเชย เครื่ องเชิดชูเกียรติ
รางวัล หรือการได้ เลื่ อนขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ปฏิบตั ิราชการอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. และจะให้
บําเหน็จความชอบอย่างอื่น ซึ่ งอาจเป็ นคําชมเชย เครื่ องเชิดชูเกียรติ หรื อรางวัล ด้วยก็ได้

มาตรา ๗๒ การเลื่ อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนสามัญ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาพิจารณาโดย
คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ ได้ ปฏิบตั ิมา
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบตั ิ
ตนเหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดใน
กฎ ก.พ.
การเลื่ อนขั้นเงินเดือนให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ อยู่ในหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ ง
ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้บงั คับบัญชาที่ จะพิจารณา
ในกรณีทไี่ ม่เลื่ อนขั้นเงินเดือนประจําปี ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้ งให้ ผ้ ูน้นั ทราบพร้ อมทั้งเหตุผลที่ ไม่เลื่ อนขั้นเงินเดือนให้
มาตรา ๗๓ การเลื่ อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนสามัญ ให้ ดาํ เนินการตามมาตรา ๗๒
และให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แล้ วแต่กรณี เป็ น
ผู้ส่งั เลื่ อน
การเลื่ อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมภิ าคให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ งข้ อเท็จจริงและความเห็นเกี่ ยวกับการควรเลื่ อนหรือไม่ควรเลื่ อนไปยัง
อธิบดีผ้ บู ังคับบัญชาเพื่ อประกอบการพิจารณา
สําหรับการเลื่ อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ลง
มาในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่ งมิใช่หัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะ

๗๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มอบหมายให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชาสั่งเลื่ อนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนด
ในกฎ ก.พ.ตามมาตรา ๗๒ ก็ได้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๗๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่ องจากการปฏิบัติหน้ าที่
ราชการ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนให้ ผ้ ูน้นั เป็ นกรณีพิเศษเพื่ อประโยชน์ใน มาตรา ๗๓ ๗๕ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั เป็ นกรณี พิเศษเพื่อประโยชน์ในการ
การคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได้
คํานวณบําเหน็จบํานาญหรือให้ ได้ รับสิ ทธิประโยชน์ อนื่ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๗๕ ให้ มีการพัฒนาผู้ได้ รับบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๔๖
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๕๐ ก่อนมอบหมายหน้ าที่ ให้ ปฏิบตั ิเพื่ อให้ ร้ รู ะเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธปี ฏิบตั ิราชการ บทบาทและหน้ าที่ ของข้ าราชการในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และแนวทางปฏิบตั ิตนเพื่ อเป็ น
ข้ าราชการที่ ดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.กําหนด
มาตรา ๗๖ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชามีหน้ าที่ พัฒนาผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติทดี่ ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๗๗ ให้ มีการพัฒนาข้ าราชการพลเรือนก่อนเลื่ อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งบาง
ตําแหน่ง เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติทดี่ ี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําให้
ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการในตําแหน่งนั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ ก.พ. กําหนด

๗๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗๘ การพัฒนาข้ าราชการพลเรือนโดยการให้ ไปศึกษาเพิ่ มเติมในประเทศ และ
การให้ ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจยั ในต่างประเทศให้ เป็ นไปตามระเบียบ มาตรา ๗๔ ๗๓ การให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปศึกษาเพิม่ เติม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศหรื อต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ที่ ก.พ.วางไว้ เว้ นแต่คณะรัฐมนตรีจะได้ กาํ หนดเป็ นอย่างอื่ น
ก.พ. กําหนด
มาตรา ๗๙ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชามีหน้ าที่ ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผู้อยู่ใต้ บงั คับ
บัญชาเพื่ อใช้ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่ อนขั้นเงินเดือน พัฒนาข้ าราชการพลเรือน
เพิ่ มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และมีหน้ าที่ เสริมสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูอยู่ใต้ บังคับ
บัญชาปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นข้ าราชการและปฏิบตั ิราชการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด

มาตรา ๗๕ ๗๔ ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิราชการด้วย

๗๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๕
การรักษาจรรยาข้ าราชการ

มาตรา ๗๖ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องรักษาจรรยาข้ าราชการตามที่ ส่วนราชการกําหนด
ไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้ เป็ นข้ าราชการที่ ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็ นข้ าราชการ โดยเฉพาะ
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่ งที่ ถูกต้ อง
(๒) ความซื่ อสัตย์สจุ ริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหน้ าที่ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหน้ าที่ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้ ส่วนราชการกําหนดข้ อบังคับว่าด้ วยจรรยาข้ าราชการเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดข้ อบังคับว่าด้ วยจรรยาข้ าราชการตามวรรคสอง ให้ จดั ให้ มกี ารรับ
ฟังความคิดเห็นของข้ าราชการและประกาศให้ ประชาชนทราบด้ วย
มาตรา ๗๗ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาข้ าราชการอันมิใช่เป็ น
ความผิดวินัย ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่ อนเงินเดือน
หรือสัง่ ให้ ข้าราชการผู้น้นั ได้ รับการพัฒนา

๗๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๔
วินยั และการรักษาวินยั
--------------มาตรา ๘๐ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องรักษาวินัยตามที่ บญ
ั ญัติเป็ นข้ อห้ ามและข้ อบัญญัติไว้ ในหมวดนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องรักษา
วินยั โดยกระทําการหรื อไม่กระทําการตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่ งครัดอยูเ่ สมอ
ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติ
ราชการในต่ างประเทศนอกจากต้ องรักษาวินัย
ตามทีบ่ ัญญัติไว้ ในหมวดนีแ้ ล้ว ต้ องรักษาวินัย
โดยกระทําการหรือไม่ กระทําการตามทีก่ าํ หนด
ในกฎ ก.พ. ด้ วย
มาตรา ๘๑ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ

๗๘

มาตรา ๗๙ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ อง
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขด้ วยความ
บริสทุ ธิ์ใจ
มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้อง
กระทําการอันเป็ นข้ อปฏิบัติดงั ต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วย

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม
(๒) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาล และปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
(๓) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้
เกิดผลดีหรื อความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ
ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์
ของทางราชการ
(๔) ต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งสัง่ ในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดย
ไม่ขดั ขืนหรื อหลีกเลี่ยง แต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ นั้นจะทําให้เสี ยหายแก่ราชการ หรื อ
จะเป็ นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
จะต้องเสนอความเห็นเป็ นหนังสื อทันทีเพื่อให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทบทวนคําสัง่ นั้น และเมื่อได้
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชายืนยันให้
ปฏิบตั ิตามคําสั่งเดิม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้อง

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ปฏิบตั ิตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่
ราชการ จะละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทาง
ราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรี ยบร้อย รักษาความ
สามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิ
ราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผูร้ ่ วม
ปฏิบตั ิราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้
ความเป็ นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชนผูต้ ิดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(๙) ต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและในการ
ปฏิบตั ิการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับ
จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการว่า
ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสี ยงของตน และ
รักษาเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตนมิให้เสื่ อมเสี ย

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กาํ หนด
ในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องไม่
กระทําการใดอันเป็ นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา การรายงานโดยปกปิ ดข้อความ
ซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบตั ิราชการอันเป็ นการ
กระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็ นผูส้ ั่งให้กระทํา
หรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษชัว่ ครั้งคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่น
อาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(๓/๑) ต้ องไม่ ประมาทเลินเล่อใน
หน้ าที่ราชการ
(๔) ต้องไม่กระทําการหรื อยอมให้
ผูอ้ ื่นกระทําการหาผลประโยชน์อนั อาจทําให้
เสี ยความเที่ยงธรรม หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์

๘๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๕) ต้องไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อผูจ้ ดั การ หรื อดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุน้ ส่วน
หรื อบริ ษทั
(๖) ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็ น
การกลัน่ แกล้ง กดขี่ หรื อข่มเหงกันในการ
ปฏิบตั ิราชการ และต้องไม่กระทําการอันเป็ น
การล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศตามที่กาํ หนด
ในกฎ ก.พ.
(๖/๑) ต้ องไม่ กระทําการอันเป็ นการ
ล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามทีก่ าํ หนดใน
กฎ ก.พ.
(๗) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่
หรื อข่มเหงประชาชนผูต้ ิดต่อราชการ
(๘) ไม่กระทําการอื่นใดตามที่กาํ หนด
ในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ และมาตรา

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
๘๐ หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามตามมาตรา ๘๑ ผูน้ ้ นั เป็ น
ผูก้ ระทําผิดวินยั
มาตรา ๘๓ การกระทําผิดวินยั ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิ
หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยทุจริ ต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิง้ หน้าที่ราชการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นเหตุให้เสี ยหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรื อละทิ้งหน้าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินสิ บ
ห้าวัน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร หรื อโดยมี
พฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของทางราชการ
(๒/๑) ละทิง้ หน้ าที่ราชการติดต่ อใน
คราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินสิบห้ าวัน โดยไม่ มี
เหตุอนั สมควร หรือโดยมีพฤติการณ์ อนั แสดง
ถึงความจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบของทาง

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ราชการ
(๓) กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็ นผู ้
ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
(๔) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง
หรื อทําร้ายประชาชนผูต้ ิดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง
(๕) กระทําความผิดอาญาจนได้รับ
โทษจําคุกหรื อโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกหรื อให้รับโทษที่หนัก
กว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๖) ละเว้นการกระทําหรื อกระทําการ
ใดๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๐ หรื อ
ฝ่ าฝื นข้อห้ามตามมาตรา ๘๑ อันเป็ นเหตุให้
เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๗) ละเว้นการกระทําหรื อกระทําการ
ใด ๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๘ วรรค
สอง และมาตรา ๘๐ (๑๑) หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามตาม
มาตรา ๘๑ (๘) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดให้เป็ น

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องปฏิบัติหน้ าที่ ราชการด้ วยความซื่ อสัตย์สจุ ริตและเที่ ยงธรรม
ห้ ามมิให้ อาศัยหรือยอมให้ ผ้ ูอนื่ อาศัยอํานาจหน้ าที่ ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้ อมหาประโยชน์ให้ แก่ตนเอง
หรือผู้อนื่
การปฏิบตั ิหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่ ราชการโดยมิชอบ เพื่ อให้ ตนเองหรือผู้อนื่ ได้ ประโยชน์ทมี่ คิ วรได้ เป็ นการทุจริตต่อ
หน้ าที่ ราชการและเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๘๓ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องตั้งใจปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการให้ เกิดผลดีหรือความก้ าวหน้ าแก่ราชการ
มาตรา ๘๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องปฏิบัติหน้ าที่ ราชการด้ วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ
และต้ องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้ าที่ ราชการ
การประมาทเลินเล่อในหน้ าที่ ราชการ อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง

๘๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๘) กระทําการอื่นตามพระราชบัญญัติ
นี้ที่กาํ หนดให้เป็ นการกระทําผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๘๔ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง
มาตรา ๘๐ (๑๑) มาตรา ๘๑ (๖/๑) และ (๘) และ
มาตรา ๘๓ (๗) ให้ใช้สาํ หรับการกระทําที่
เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บงั คับ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๘๕ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องปฏิบัติหน้ าที่ ราชการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้ เสียหายแก่ราชการ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล
อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๘๖ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องถือว่าเป็ นหน้ าที่ พิเศษที่ จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่ อนไหววอันอาจเป็ นภยันตรายต่อ
ประเทศชาติและต้ องป้ องกันภยันตรายซึ่ งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
มาตรา ๘๗ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องรักษาความลับของทางราชการ
การเปิ ดเผยความลับของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๘๘ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องปฏิบัติตามคําสัง่ ของผู้บังคับบัญชาซึ่ งสั่งในหน้ าที่ ราชการโดยชอบด้ วยกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ โดยไม่ขดั ขืนหรือหลีกเลี่ ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบตั ิตามคําสั่งนั้นจะทําให้ เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็ นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็ นหนังสือทันทีเพื่ อให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่ อได้ เสนอความเห็นแล้ ว
ถ้ าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ ปฏิบตั ิตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาต้ องปฏิบตั ิตาม
การขัดคําสัง่ หรือหลีกเลี่ ยงไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่ งสัง่ ในหน้ าที่ ราชการโดยชอบด้ วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๘๙ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องปฏิบัติราชการโดยมิให้ เป็ นการกระทําการข้ ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้ นแต่ผ้ ูบงั คับบัญชา
เหนือขึ้นไปเป็ นผู้สง่ั ให้ กระทําหรือได้ รับอนุญาตเป็ นพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว

๘๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๙๐ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาการรายงานโดยปกปิ ดข้ อความซึ่ งควรต้ องแจ้ ง ถือว่าเป็ นการ
รายงานเท็จด้ วย
การรายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา อันเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดทางวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๙๑ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องถือและปฏิบตั ิตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของ
ข้ าราชการพลเรือนตามข้ อบังคับที่ ก.พ.กําหนด
มาตรา ๙๒ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องอุทศิ เวลาของตนให้ แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ ราชการมิได้
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ าที่ ราชการโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรเป็ นเหตุให้ เสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง หรือละทิ้งหน้ าที่
ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิบห้ าวันโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของทางราชการ เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๙๓ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องสุภาพเรียบร้ อย รักษาความสามัคคีและไม่กระทําการอย่างใดที่ เป็ นการกลั่นแกล้ งกัน และ
ต้ องช่วยเหลือกันในการปฏิบตั ิราชการระหว่างข้ าราชการด้ วยกันและผู้ร่วมปฏิบตั ิราชการ
มาตรา ๙๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องต้ อนรับ ให้ ความสะดวก ให้ ความเป็ นธรรม และให้ การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการเกี่ ยวกับหน้ าที่ ของตนโดยไม่ชักช้ าและด้ วยความสุภาพเรียบร้ อย ห้ ามมิให้ ดูหมิ่ น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
การดูหมิ่ น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๙๕ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องไม่กระทําการหรือยอมให้ ผ้ ูอนกระทํ
ื่
าการหาผลประโยชน์อนั อาจทําให้ เสียความเที่ ยงธรรมหรือ
เสื่ อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ ราชการของตน

๘๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑

มาตรา ๙๖ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องไม่เป็ นกรรมการผู้จดั การหรือผู้จดั การหรือดํารงตําแหน่งอื่ นใดที่ มีลักษณะงานคล้ ายคลึงกันนั้น
ในห้ างหุ้นส่วนหรือบริษทั
มาตรา ๙๗ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องวางตนเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ และในการปฏิบตั ิการอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
กับประชาชน กับจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้ วยมารยาททางการเมืองของข้ าราชการด้ วย
มาตรา ๙๘ ข้ าราชการพลเรือนสามัญต้ องรักษาชื่ อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ ราชการของตนมิให้ เสื่ อมเสีย
โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติช่วั
การกระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษจําคุก หรือโทษที่ หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สดุ ให้ จาํ คุก หรือให้ รับโทษที่ หนัก
กว่าจําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ ได้ กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่ นใดอันได้ ชื่อเป็ นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ ายแรง เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
มาตรา ๙๙ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชามีหน้ าที่ เสริมสร้ างและพัฒนาให้ อยู่ใต้ บังคับบัญชามีวินัย ป้ องกันมิให้ ผ้ ูอยู่ใต้ บงั คับบัญชากระทําผิดวินัย
และดําเนินการทางวินัยแก่ผ้ ูอยู่ใต้ บงั คับบัญชาซึ่ งมีกรณีอนั มีมูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
การเสริมสร้ างและพัฒนาให้ ผ้ ูอยู่ใต้ บังคับบัญชามีวินยั ให้ กระทําโดยการปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี การฝึ กอบรม การสร้ าง
ขวัญและกําลังใจ การจูงใจ หรือการอื่ นใดในอันที่ จะเสริมสร้ างและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาให้
เป็ นไปในทางที่ มวี ินยั
การป้ องกันมิให้ ผ้ ูอยู่ใต้ บงั คับบัญชากระทําผิดวินัย ให้ กระทําโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ และขจัดเหตุทอี่ าจก่อให้ เกิดการ
กระทําผิดวินัยในเรื่ องอันอาจอยู่ในวิสยั ที่ จะดําเนินการป้ องกันตามควรแก่กรณีได้
เมื่ อปรากฎกรณีมมี ูลค่าที่ ควรกล่าวหาว่าข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้ นอยู่แล้ ว ให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที
เมื่ อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็ นที่ สงสัยว่า ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยยังไม่มี

๘๘

มาตรา ๘๕ ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่เสริ มสร้าง
และพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา มีวินยั และ
ป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
พยานหลักฐาน ให้ ผ้ ูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนว่ากรณีมีมูลที่ ควรกล่าวหาว่าผู้น้นั กระทําผิดวินัยหรือไม่
ถ้ าเห็นว่ากรณีไม่มมี ูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่ องถ้ าเห็นว่ากรณีมมี ูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ก็ให้ ดาํ เนินการ
ทางวินัยทันที
การดําเนินการทางวินัยแก่ผ้ ูอยู่ใต้ บงั คับบัญชาซึ่ งมีกรณีอนั มีมูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ ดาํ เนินการตามที่ บัญญัติไว้ ใน
หมวด ๕
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามมาตรานี้ และตามหมวด ๕ หรือปฏิบตั ิหน้ าที่ ดังกล่าวโดยไม่สจุ ริต ให้ ถอื ว่าผู้น้นั
กระทําผิดวินัย
มาตรา ๑๐๐ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดฝ่ าฝื นข้ อห้ ามหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบัติทางวินัยตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในหมวดนี้ ผู้น้ันเป็ น
ผู้กระทําผิดวินัย จักต้ องได้ รับโทษทางวินัยเว้ นแต่มเี หตุอันควรงดโทษตามที่ บัญญัติไว้ ในหมวด ๕
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก

มาตรา ๑๐๑ การลงโทษข้ าราชการพลเรือนสามัญให้ ทาํ เป็ นคําสัง่ วิธกี ารออกคําสัง่ เกี่ ยวกับการลงโทษ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.พ.วาง
ไว้ ผู้สง่ั ลงโทษต้ องสัง่ ลงโทษให้ เหมาะสมกับความผิด และมิให้ เป็ นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผู้ทไี่ ม่มี
ความผิด ในคําสั่งลงโทษให้ แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามมาตราใด

๘๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑

มาตรา ๘๖ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ด
กระทําผิดวินยั จะต้องได้รับโทษทางวินยั เว้น
แต่มีเหตุอนั ควรงดโทษตามที่บญั ญัติไว้ใน
หมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย
โทษทางวินยั มี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
มาตรา ๘๗ การลงโทษข้า ราชการพลเรื อ น
สามัญ ให้ ท ํา เป็ นคํา สั่ ง ผู ้สั่ ง ลงโทษต้ อ งสั่ ง
ลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็ นไป

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดย
ในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่าผูถ้ ูกลงโทษกระทํา
ผิดวินยั ในกรณี ใดและตามมาตราใด
หมวด ๗
การดําเนินการทางวินัย

มาตรา ๘๘ เมื่ อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็ นที่
สงสัยว่ าข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ ใดกระทํา
ผิดวินัย ให้ ผ้ ูบังคับบัญชามีหน้ าที่ ต้ องรายงาน
ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา
๕๖ ทราบโดยเร็ว และให้ ผ้ ู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ดําเนินการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ น้ ี โดยเร็ว ด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม
และโดยปราศจากอคติ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่ งมี
อํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๖ ผู้ ใดละเลยไม่
ปฏิบัติหน้ าที่ ตามวรรคหนึ่ ง หรื อปฏิบัติหน้ าที่
โดยไม่สจุ ริตให้ ถือว่าผู้น้นั กระทําผิดวินัย
อํานาจหน้ า ที่ ของผู้ บังคับ บัญ ชาซึ่ งมี

๙๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
อํา นาจสั่ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๖ ตามหมวดนี้
ผู้ บังคั บบัญ ชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุ ต ามมาตรา
๕๖ จะมอบหมายให้ ผ้ ูบังคับบัญชาระดับตํ่าลง
ไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนดก็
ได้
มาตรา ๘๙ เมื่ อได้ รับรายงานตามมาตรา ๘๘
หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่ งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๖ รีบดําเนินการหรือสั่งให้ ดาํ เนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้ นว่ากรณีมีมูลที่ ควร
กล่าวหาว่าผู้น้นั กระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้ าเห็นว่า
กรณีไม่มมี ูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็
ให้ ยุติเรื่ องได้
ในกรณีทเี่ ห็นว่ามีมูลที่ ควรกล่าวหาว่า
ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้ นอยู่แล้ ว ให้
ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา
๙๑ แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๙๐ ในกรณีทผี่ ลการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๘๙ ปรากฏว่ากรณีมมี ูล

๙๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ถ้ าความผิดนั้นมิใช่เป็ นความผิดวินัยอย่าง
ร้ ายแรง และได้ แจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานให้ ผ้ ูถูกกล่าวหาทราบ พร้ อมทั้ง
รับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ ว
ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ กระทําผิดตามข้ อกล่าวหา
ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดย
ไม่ต้งั คณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ ง ถ้ า
ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๖ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ กระทําผิดตามข้ อ
กล่าวหา ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่ อง
มาตรา ๙๑ ในกรณีทผี่ ลการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๘๙ ปรากฏว่ากรณีมมี ูล
อันเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ให้
ผู้บงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวน
ต้ องแจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้ อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของ
ผู้ถูกกล่าวหา เมื่ อคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการเสร็จ ให้ รายงานผลการสอบสวน

๙๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๙๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
และความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่
บรรจุตามมาตรา ๕๖
ถ้ าผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๖ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ กระทํา
ผิดตามข้ อกล่าวหา ให้ ส่งั ยุติเรื่ อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้
ถูกกล่าวหาได้ กระทําผิดตามข้ อกล่าวหาให้
ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา
๙๕ แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๙๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สําหรับกรณีทขี่ ้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง
ต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน ให้ ดาํ เนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ในกรมเดียวกัน ที่ อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้ บงั คับ
บัญชา ให้ ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้สง่ั แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(๒) สําหรับข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินยั ร่วมกัน ให้ ปลัดกระทรวงเป็ นผู้สง่ั

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๕
การดําเนินการทางวินัย
------------มาตรา ๑๐๒ การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่ งมีกรณีอนั มีมูลที่ ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ให้ สอบสวน
เพื่ อให้ ได้ ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้ า
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง ถ้ าเป็ นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงให้ ดาํ เนินการตามวิธกี ารที่ ผ้ ูบงั คับบัญชา

๙๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้ นแต่เป็ นกรณี
ที่ ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วมด้ วย ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็ นผู้ส่งั แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(๓) สําหรับข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ร่วมกัน ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุ
ตามมาตรา ๕๖ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เว้ นแต่เป็ นกรณีทมี่ ผี ้ ูถูกกล่าวหาดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้ วย ให้
นายกรัฐมนตรีเป็ นผู้สง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
(๔) สําหรับกรณีอนื่ ให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๓ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลา
เกี่ ยวกับการดําเนินการทางวินัยให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีทเี่ ป็ นความผิดที่ ปรากฏชัด
แจ้ งตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการ
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑

เห็นสมควร ถ้ าเป็ นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้อง
แจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้ อกล่าวหาเท่าที่ มใี ห้ ผ้ ูถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชอพยานก็
ื่
ได้ ทั้งนี้
เพื่ อให้ ผ้ ูถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ ข้อกล่าวหา เมื่ อดําเนินการแล้ วถ้ าฟังได้ ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ กระทําผิดวินัยก็ให้ ดาํ เนินการตาม
มาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แล้ วแต่กรณี ถ้ ายังฟังไม่ได้ ว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่ องได้
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็ นผู้สง่ั แต่งตั้ง
ในกรณีทขี่ ้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งต่างระดับกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรงร่วมกัน ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจสัง่ บรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ สําหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ มตี าํ แหน่งในระดับสูงกว่าเป็ นผู้ดาํ เนินการตามวรรคสามได้
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ ารัฐบาล มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง สําหรับข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ในทุกกระทรวง ทบวง กรม
ในกรณีทผี่ ้ ูบังคับบัญชาได้ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรงตามวรรคสอง ใน
เรื่ องที่ ได้ มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ และคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตราดังกล่าวได้ สอบสวนไว้ แล้ ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้ เป็ นสํานวน
การสอบสวน และทําความเห็นเสนอผู้สง่ั แตั่งตั้งคระกรรมการสอบสวนโดยถือว่าได้ มกี ารสอบสวนตามวรรคสองแล้ วก็ได้ แต่ท้งั นี้ต้อง
ได้ และต้ อง
แจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้ อกล่าวหาเท่าที่ มใี ห้ ผ้ ูถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชอพยานก็
ื่
ให้ โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ ข้อกล่าวหาได้ ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ เกี่ ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีทตี่ ้ องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีทเี่ ป็ นกรณีความผิดที่ ปรากฏชัดแจ้ งตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
มาตรา ๑๐๓ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น มาตรา ๙๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
เงินเดือนตามควรแก่กรณีให้ เหมาะสมกับความผิด ถ้ ามีเหตุอนั ควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาํ หรับการ กระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงให้ ผ้ ูบังคับบัญชา

๙๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ ใช้ เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้ อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่ งยังไม่ถึงกับจะต้ องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถ้ า
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้น้นั ควรจะต้ องได้ รับโทษสูงกว่าที่ ตนมีอาํ นาจสั่งลงโทษ ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาของผู้น้นั ที่ มอี าํ นาจเพื่ อให้
พิจารณาดําเนินการเพื่ อลงโทษตามควรแก่กรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้ อย และมีเหตุอนั ควรงดโทษ จะงดโทษให้ โดยให้ ทาํ ทัณฑ์บนเป็ นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอาํ นาจสัง่ ลงโทษผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา ในสถานโทษ และอัตราโทษใดได้ เพียงใด
ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๑๐๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรงให้ ผ้ ูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความ
ร้ ายแรงแห่งกรณี ถ้ ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ ลดโทษลงตํา่ กว่าปลดออกทั้งนี้
ภายใต้ บงั คับวรรคสอง
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการสอบสวนที่ แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผู้มอี าํ นาจ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรค
ห้ า แล้ วแต่กรณี เห็นว่าข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออกให้ ดาํ เนินการ

๙๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตาม
ควรแก่กรณีให้ เหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมเี หตุอนั ควรลดหย่อน จะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่
สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ ใช้ เฉพาะกรณี
กระทําผิดวินยั เล็กน้ อย
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้ อยและมี
เหตุอนั ควรงดโทษ จะงดโทษให้ โดยให้ ทาํ ทัณฑ์
บนเป็ นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี้
ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา
๕๖ จะมีอาํ นาจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษใดได้ เพียงใด ให้
เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

มาตรา ๙๕ ภายใต้ บังคับวรรคสอง ข้าราชการ
พลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๖ สั่งลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตามความ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังนี้
(๑) สําหรับผู้ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสําหรับผู้ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาที่ กระทําผิด
วินัยอย่างร้ ายแรงร่วมกันกับผู้ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือที่ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒
วรรคห้ า ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ให้ นายกรัฐมนตรีหรือผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่ องให้ อ.ก.พ.
กระทรวงซึ่ งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่ อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเป็ นประการใด ให้ นายกัฐมนตรีหรือผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุ
ดังกล่าว แล้ วแต่กรณีส่งั หรือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนั้น
(๒) สําหรับผู้ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่ บรรจุตาม
มาตรา ๕๒ ส่งเรื่ องให้ อ.ก.พ.กรม ซึ่ งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่ อ อ.ก.พ.กรมมีมติเป็ นประการใด ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่ บรรจุ
ดังกล่าวสัง่ หรือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนั้น ทั้งนี้ ภายใต้ บังคับ (๑)
(๓) สําหรับผู้ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่ ง มิใช่มใิ ช่หัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด
ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๗) ส่งเรื่ องให้ อ.ก.พ.จังหวัดซึ่ งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่ อ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติเป็ น
ประการใด ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนั้น
ในกรณีทผี่ ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรานี้ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชา
ตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไปมีอาํ นาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรานี้ได้
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้ มีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้น้นั ลาออกจากราชการ

๙๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ร้ ายแรงแห่ งกรณี ถ้ามี เหตุอนั ควรลดหย่อนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่หา้ ม
มิให้ลดโทษลงตํ่ากว่าปลดออก
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือ
ผู้สั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา
๙๑ วรรคหนึ่ง หรื อผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๙๒
เห็นว่ าข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ ใดกระทําผิด
วินัยอย่ างร้ ายแรง ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๖ ส่ งเรื่ อ งให้ อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรื อ อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่งผู้
ถูกกล่ าวหาสั งกัดอยู่แล้ วแต่ กรณีพิจารณา เมื่อ
อ.ก.พ.ดั ง กล่ าวมี ม ติ เ ป็ นประการใด ให้
ผู้ บังคับบัญชาซึ่ งมีอํานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา
๕๖ สั่ งหรื อปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการทีก่ าํ หนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ที่ ผู้ มี อํ า นาจสั่ งบรรจุ ต าม
มาตรา ๕๖ ไม่ ปฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรา ๙๑ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๙๒ หรือมาตรานี้ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชา
ตามมาตรา ๕๖ ระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไปมี อํ า นาจ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๙๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ดํ า เนิ น การตามมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ หรื อ
มาตรานีไ้ ด้
ผูใ้ ดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผูน้ ้ นั ลาออกจาก
ราชการ
มาตรา ๙๖ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดให้
ข้อมูลต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อให้ถอ้ ยคําในฐานะ
พยานต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรื อ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทาง
ราชการ อันเป็ นประโยชน์และเป็ นผลดียงิ่ ต่อ
ทางราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาอาจพิจารณาให้
บําเหน็จความชอบเป็ นกรณี พิเศษได้
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดอยูใ่ น
ฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่ วมกระทําผิดวินยั
กับข้าราชการอื่น ให้ขอ้ มูลต่อผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อให้ถอ้ ยคําต่อบุคคลหรื อคณะบุคคลตาม
ความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดวินยั ที่
ได้กระทํามา จนเป็ นเหตุให้มีการสอบสวน
พิจารณาทางวินยั แก่ผเู ้ ป็ นต้นเหตุแห่งการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๙๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
กระทําผิด ผูบ้ งั คับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผูน้ ้ นั
ไว้เป็ นพยานหรื อพิจารณาลดหย่อนโทษทาง
วินยั ตามควรแก่กรณี ได้
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดให้
ข้อมูลหรื อให้ถอ้ ยคําในฐานะพยานตามวรรค
หนึ่งหรื อวรรคสองอันเป็ นเท็จให้ถือว่าผูน้ ้ นั
กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บาํ เหน็จ
ความชอบ การกันเป็ นพยาน การลดหย่อนโทษ
และการให้ความคุม้ ครองพยาน ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุม้ ครองพยานตาม
วรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สํานักงาน ก.พ. หรื อผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจ
สัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ จะดําเนินการย้าย โอน
หรื อดําเนินการอื่นใดโดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอมหรื อเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของ
ข้าราชการผูน้ ้ นั และไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามขั้นตอน
หรื อกระบวนการตามที่บญั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ีกไ็ ด้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๕ ให้ กรรมการสอบสวนเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและให้ มอี าํ นาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่ เกี่ ยวกับอํานาจและหน้ าที่ ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้ มอี าํ นาจ
ดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(๑) เรียกให้ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือห้ างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้ อเท็จจริง
ส่งเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ ถ้อยคําเกี่ ยวกับเรื่ องที่ สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคํา หรือให้ ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ ยวกับเรื่ องที่ สอบสวน

มาตรา ๑๐๖ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้ นการกระทําการใดที่ พึงเห็นได้ ว่าเป็ นความผิดวินัยอย่าง
ร้ ายแรง และเป็ นการกล่าวหาเป็ นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้น้นั หรือต่อผู้มหี น้ าที่ สบื สวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็ นการกล่าวหาเป็ นหนังสือโดยผู้บงั คับบัญชาของผู้น้นั หรือมีกรณีถูกฟ้ องคดีอาญา หรือต้ องหาว่า
กระทําความผิดอาญา เว้ นแต่ความผิดที่ ได้ กระทําโดยประมาทที่ ไม่เกี่ ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ ภายหลังผู้น้นั จะออกจาก
ราชการไปแล้ ว เว้ นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มอี าํ นาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้ า หรือมาตรา ๑๐๔

๑๐๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
มาตรา ๙๗ ให้ กรรมการสอบสวนตามมาตรา
๙๑ วรรคหนึ่ ง เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้ มอี าํ นาจเช่นเดียวกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่ เกี่ ยวกับอํานาจ
และหน้ าที่ ของกรรมการสอบสวน และ
โดยเฉพาะให้ มีอาํ นาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(๑) เรียกให้ กระทรวง กรม ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่ นของรัฐ หรือ
ห้ างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้ อเท็จจริง ส่งเอกสาร
และหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ อง ส่งผู้แทนหรือบุคคล
ในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคําเกี่ ยวกับเรื่ องที่
สอบสวน
(๒) เรี ย กผู้ ถู ก กล่ า วหาหรื อ บุ ค คล
ใดๆ มาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคํา หรือให้ ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ ยวกับเรื่ องที่ สอบสวน
มาตรา ๙๘ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีกรณี
ถูกกล่าวหาเป็ นหนังสื อว่ากระทําหรื อละเว้น
กระทําการใดที่เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ถ้าเป็ นการกล่าวหาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั
หรื อต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรื อ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
วรรคสาม แล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙ และดําเนินการทางวินัยตามที่ บญ
ั ญัติในหมวดนี้ต่อไป
ได้ เสมือนว่าผู้น้นั ยังมิได้ ออกจากราชการ เว้ นแต่กรณีทผี่ ลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยที่ จะต้ องลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้ งดโทษเสียได้

มาตรา ๑๐๗ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้ อง
คดีอาญา หรือต้ องหาว่ากระทําความผิดอาญาเว้ นแต่เป็ นความผิดที่ ได้ กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผู้มอี าํ นาจตามมาตรา

๑๐๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทาง
ราชการ หรื อเป็ นการกล่าวหาโดยผูบ้ งั คับบัญชา
ของผูน้ ้ นั หรื อมีกรณี ถกู ฟ้ องคดีอาญาหรื อต้อง
หาว่ากระทําความผิดอาญา อันมิใช่เป็ นความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ
หรื อความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผูน้ ้ นั จะออก
จากราชการไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผูม้ ี
อํานาจดําเนินการทางวินยั มีอาํ นาจดําเนินการ
สื บสวนหรื อพิจารณาและดําเนินการทางวินยั
ตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู ้
นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ท้ งั นี้
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖
ต้องดําเนินการทางวินยั สอบสวนตามมาตรา ๙๑
วรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่
วันที่ผนู ้ ้ นั พ้นจากราชการ
ในกรณี ตามวรรคหนึ่งถ้าผลการ
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ ้ นั กระทําผิดวินยั
อย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
มาตรา ๙๙ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีกรณี

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้ า แล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจสัง่ พักราชการหรือสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนเพื่ อรอฟังผลการสอบสวน ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูก
พิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้น้นั มิได้ กระทําผิด หรือกระทําผิดไม่ถงึ กับจะถูกลงโทษปลดออก หรือ ตั้งกรรมการสอบสวน หรื อถูกดําเนินฟ้ อง
ไล่ออก และไม่มกี รณีทจี่ ะต้ องออกจากราชการด้ วยเหตุอื่น ก็ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจดังกล่าวสัง่ ให้ ผ้ ูน้นั กลับเข้ ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรือ
คดีอาญาหรื อต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
ตําแหน่งในระดับเดียวกันที่ ผ้ ูน้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ทั้งนี้ ให้ นาํ มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม มาใช้
เว้นแต่เป็ นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
บังคับโดยอนุโลม
หรื อความผิดลหุโทษ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจ
เมื่ อได้ มกี ารสัง่ ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ ก่อนตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ภายหลังปรากฏว่าผู้
สัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจสัง่ พักราชการ
นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรงในกรณีอนอี
ื่ ก ผู้มอี าํ นาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้ า หรือ
มาตรา ๑๐๔ วรรคสามแล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม หรื อสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผล
การสอบสื บสวนหรื อพิจารณา หรื อผลแห่งคดี
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในหมวดนี้ต่อไปได้
ได้
ในกรณีทสี่ ง่ั ให้ ผ้ ูถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนกลับเข้ ารับราชการ หรือสัง่ ให้ ผ้ ูถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนออกจาก
ราชการด้ วยเหตุอนที่
ื่ มใิ ช่เป็ นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ก็ให้ ผ้ ูน้นั มีสถานภาพเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญตลอด
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบ
ระยะเวลาระหว่างที่ ถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน เสมือนว่าผู้น้นั เป็ นผู้ถูกสัง่ พักราชการ
สื บสวนหรื อพิจารณาว่าผูน้ ้ นั มิได้กระทําผิดหรื อ
เงินเดือน เงินอื่ นที่ จ่ายเป็ นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่ นและการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสัง่ ให้ กระทําผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรื อ
ออกจากราชการไว้ ก่อนให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้ วยการนั้น สําหรับผู้ถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ถ้ าไม่มีกฎหมาย
ไล่ออก และไม่มีกรณี ที่จะต้องออกจากราชการ
หรือระเบียบดังกล่าวให้ ถือเสมือนว่าผู้น้นั เป็ นผู้ถูกสัง่ พักราชการ
ด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังกล่าวสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ระยะเวลาให้ พักราชการและให้ ออกจาก
กลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อกลับเข้ารับราชการใน
ราชการไว้ ก่อน และการดําเนินการเพื่ อให้ เป็ นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ตําแหน่งตามเดิม หรื อตําแหน่งอื่นในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกัน และระดับตําแหน่ง
ไม่ต่าํ กว่าเดิม หรื อในตําแหน่งประเภทและ
ระดับที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ ที่ผนู ้ ้ นั ต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

๑๐๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ตําแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ขา้ ราชการพลเรื อน
สามัญผูใ้ ดพักราชการหรื อออกจากราชการไว้
ก่อนแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผูน้ ้ นั มีกรณี ถูก
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงในกรณี
อื่นอีก ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตาม
มาตรา ๕๖ มีอาํ นาจดําเนินการสื บสวนหรื อ
พิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๑ ตลอดจนดําเนินการทางวินยั
ตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณี ที่สั่งให้ผถู ้ ูกสัง่ ให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรื อสั่งให้ผู ้
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็ นการลงโทษเพราะ
กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ก็ให้ผนู ้ ้ นั มี
สถานภาพเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญตลอด
ระยะเวลาระหว่างที่ถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้
ก่อนเสมือนว่าผูน้ ้ นั เป็ นผูถ้ กู สัง่ พักราชการ
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็ นรายเดือน
และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงิน

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ดังกล่าวของผูถ้ ูกสั่งพักราชการ และผูถ้ ูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
หรื อระเบียบว่าด้วยการนั้น
การสั่งพักราชการให้สงั่ พักตลอดเวลา
ที่สอบสื บสวนหรื อพิจารณา เว้นแต่ผถู ้ กู สัง่ พัก
ราชการผูใ้ ดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๐ และผู ้
มีอาํ นาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสัง่
ให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการก่อนการ
สอบสื บสวนหรื อพิจารณาเสร็ จสิ้ น เนื่องจาก
พฤติการณ์ของผูถ้ กู สั่งพักราชการไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการสอบสื บสวนหรื อพิจารณา และ
ไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยต่อไป หรื อ
เนื่องจากการดําเนินการทางวินยั ได้ล่วงพ้นหนึ่ง
ปี นับแต่วนั พักราชการแล้ว ยังไม่แล้วเสร็ จและผู ้
ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผมู ้ ี
อํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการก่อนการสอบสื บสวนหรื อ
พิจารณาเสร็ จสิ้ น
ให้ นําความในวรรคหก มาใช้ บังคับกับ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๘ การลงโทษข้ าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่ มกี ฎหมายว่าด้ วยวินัยโดยเฉพาะ จะลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้ วยวินัยนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์กไ็ ด้ แต่ถ้าเป็ นกรณีกระทําผิด
วินัยอย่างร้ ายแรงตามพระราชบัญญัติน้ ี ก็ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามที่ กาํ หนดไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี

๑๐๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
กรณีการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสัง่
พักราชการ การสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ระยะเวลาให้พกั ราชการและให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อกลับ
เข้ารับราชการและการดําเนินการเพือ่ ให้เป็ นไป
ตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๐ การลงโทษข้าราชการพลเรื อน
สามัญในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่าด้วยวินยั
ข้าราชการโดยเฉพาะ ในกรณี เป็ นความผิดวินยั
อย่างไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติน้ ี จะลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อลงทัณฑ์หรื อลงโทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยวินยั ข้าราชการนั้นอย่างใด
อย่างหนึ่งตามควรแก่กรณี และพฤติการณ์กไ็ ด้
แต่ถา้ เป็ นกรณี กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ไม่วา่ จะได้ลงทัณฑ์หรื อ
ลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรื อไม่ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามที่กาํ หนด

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๙ เมื่ อผู้บังคับบัญชาได้ ดาํ เนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติน้ ีหรือตามกฎหมายว่าด้ วยวินัยข้ าราชการในส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ หรือดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหรือสั่งให้ ข้าราชการพล
เรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดออกจากราชการไปแล้ ว ให้ ร ายงานการดํา เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การสอบสวนหรื อ การสั่ง ให้ อ อกจากราชการต่ อ
ผู้บังคับบัญชาของข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ันตามลําดับจนถึงอธิบดีในกรณีที่เป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานเลขานุ การ
รัฐมนตรีหรือราชบัณฑิตยสถาน ให้ รายงานตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้ าสังกัด ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้ วยการรายงานการดําเนินการทาง
วินัยที่ ก.พ.วางไว้
ในกรณีทผูี่ ้ บังคับบัญชาที่ ได้ รับรายงานตามวรรคหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นผู้มีอาํ นาจตามมาตรา ๑๐๓ และมีตาํ แหน่งเหนือผู้ดาํ เนินการ
ทางวินัยเห็นว่าการยุติเรื่ องการงดโทษหรือการลงโทษที่ มิใช่เป็ นการลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้ วยวินัยข้ าราชการในส่วนราชการ
ใดโดยเฉพาะ และมิใช่ เป็ นการดําเนินการตามมติ ของ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด เป็ นการไม่ถูกต้ องหรือไม่
เหมาะสม ก็ให้ มีอาํ นาจสั่งลงโทษ เพิ่ มโทษเป็ นสถานโทษหรืออัตราโทษที่ หนักขึ้นลดโทษลงเป็ นสถานโทษหรืออัตราโทษที่ เบาลง งด
โทษโดยให้ ท าํ ทัณ ฑ์บ นเป็ นหนั ง สือ หรื อ ว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น หรื อ ยกโทษให้ ถู ก ต้ อ งหรื อ เหมาะสมตามควรแก่ ก รณี ตลอดจนแก้ ไ ข
เปลี่ ยนแปลงข้ อความในคําสั่งเดิมให้ เป็ นการถูกต้ องหรือเหมาะสมได้ ด้วย และในกรณีที่เห็นว่ าควรดําเนินการอย่ างใดเพิ่ มเติมเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาให้ ได้ ความจริงและยุติธรรม ก็ให้ มีอาํ นาจดําเนินการ หรือสั่งดําเนินการได้ ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้การสั่งลงโทษ
หรือเพิ่ มโทษเป็ นสถานโทษที่ หนักขึ้น ต้ องไม่เกินอํานาจของตนตามมาตรา ๘๓ และการเพิ่ มอัตราโทษเมื่ อรวมกับอัตราโทษเดิมต้ องไม่
เกินอํานาจนั้นด้ วย ถ้ าเกินอํานาจของตนก็ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาของผู้น้นั ตามลําดับเพื่ อให้ พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี
ในกรณีทผี่ ้ ูบังคับบัญชาได้ ส่งั ลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้ วยวินัยข้ าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะหรือสั่งยุติเรื่ อง
งดโทษหรือสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ หรือสั่งให้ ออกจากราชการ ซึ่ งมิใช่ เป็ นการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ.จังหวัด ตามมาตรา
๑๐๔ มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปแล้ ว แต่ผ้ ูว่าราชการจังหวัด
หรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดที่ ได้ รับรายงานตามวรรคหนึ่ ง เห็นว่ากรณีเป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ก็ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัด
หรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดแล้ วแต่กรณี มีอาํ นาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แต่ถ้าเป็ น

๑๐๖
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๒๕๕๑
ไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๐๑ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้สงั่ ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อลงทัณฑ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินยั ข้าราชการโดยเฉพาะ หรื อสั่งยุติเรื่ อง
หรื องดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผู้ถูกดําเนินการทางวินัยสั งกัดอยู่เพือ่
พิจารณา เว้นแต่เป็ นกรณี ดาํ เนินการทางวินยั กับ
ข้าราชการต่างกระทรวงกันหรือกรณีการ
ดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง
ตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ให้รายงาน ก.พ.
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณี ที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรื อ ก.พ.
เห็นว่าการดําเนินการทางวินยั เป็ นการไม่ถกู ต้อง
หรื อไม่เหมาะสม หากมีมติเป็ นประการใด ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งหรื อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่
อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ ก.พ. มีมติ
ในกรณีตามวรรคสองและในการ
ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ ให้ ก.พ.มีอาํ นาจ
สอบสวนใหม่ หรือสอบสวนเพิม่ เติมได้ ตาม
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กรณีทไี่ ด้ มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แล้ ว ก็ให้ ดาํ เนินการตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง
ในกรณีทอธิ
ี่ บดีทได้
ี่ รับรายงานตามวรรคหนึ่ ง มีความเห็นขัดแย้ งกับความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือความเห็นหรือมติ
ของ อ.ก.พ.จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ เกี่ ยวกับการพิจารณา
ข้ อเท็จจริง ข้ อกฎหมาย หรือการอื่ นใดตามพระราชบัญญัติน้ ี ไม่ว่าจะในทางเป็ นโทษหรือเป็ นคุณแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ก็ให้
ส่งเรื่ องให้ อ.ก.พ.กระทรวงซึ่ งผู้ น้ันสัง กัดอยู่ พิจารณา เมื่ อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเป็ นประการใด ให้ อธิบดีหรือรั ฐมนตรี เจ้ าสังกัด
แล้ วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนั้น และในกรณีทจะต้
ี่ องสั่งให้ ผ้ ูซึ่งออกจากราชการไปแล้ วกลับเข้ ารับราชการตามมติของ อ.
ก.พ.กระทรวง ก็ให้ นาํ มาตรา ๑๐๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
เมื่ อได้ มีคาํ สั่งเพิ่ มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้ าเพิ่ มโทษเป็ นสถานโทษที่ หนักขึ้นหรือลดโทษเป็ นสถานโทษที่ เบาลง
หรืองดโทษหรือยกโทษ คําสั่ง ลงโทษเดิมให้ เป็ นอันยกเลิก ถ้ าลดโทษเป็ นอัตราโทษที่ เบาลง อัตราโทษส่วนที่ เกินก็ให้ เป็ นอันยกเลิก
ในกรณีทคํี่ าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเป็ นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่ เกินเป็ นอันยกเลิก ให้ คืนเงินเดือนที่ ได้ ตัด
หรือลดไปแล้ วตามคําสั่งที่ เป็ นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่ เป็ นอันยกเลิกนั้นให้ แก่ผ้ ูถูกลงโทษ แต่ ถ้าคําสั่งที่ เป็ นอันยกเลิกเป็ น
คําสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้ วยวินัยข้ าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และผู้ถูกสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ได้ รับโทษหรือ
ทัณฑ์น้นั ไปแล้ ว ก็ให้ เป็ นอันพับไป
เมื่ ออธิบดีได้ ดาํ เนินการทางวินัย หรือได้ รับรายงานตามวรรคหนึ่ งและได้ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ แล้ ว ให้ รายงาน
ไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง ซึ่ งผู้ถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพื่ อพิจารณา ทั้งนี้ ตามกรณีทกํี่ าหนดในระเบียบว่าด้ วยการรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยที่ ก.พ.วางไว้
ในกรณีที่ อ.ก.พ.กระทรวงที่ ได้ รับรายงานตามวรรคหก เห็นว่าการดําเนินการทางวินัยเป็ นการไม่ถูกต้ องหรือไม่เหมาะสม และ
มีมติเป็ นประการใด ให้ อธิบดีสง่ั หรือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนั้น

๑๐๗
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๒๕๕๑
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา
๙๓
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พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
มาตรา ๑๐๒ ในการดําเนินการของ อ.ก.พ.
กระทรวงตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง หรือมาตรา
๑๐๑ วรรคสอง หากผูแ้ ทน ก.พ. ซึ่งเป็ น
กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว เห็นว่า
การดําเนินการของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อมติ อ.ก.พ.
กระทรวง เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
นี้หรื อปฏิบตั ิไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.พ. เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี ต่อไป และ
เมื่อ ก.พ. มีมติเป็ นประการใด ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
สัง่ หรื อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้
เว้นแต่ผถู ้ ูกลงโทษได้อุทธรณ์คาํ สั่งลงโทษของ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อ ก.พ.ค. ก่อนที่ ก.พ. จะมีมติ
ดังกล่าว ในกรณี เช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ
ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์
มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีกรณี เพิ่มโทษ ลดโทษ งด
โทษ หรื อยกโทษ ให้ผสู ้ งั่ มีคาํ สั่งใหม่ และใน
คําสัง่ ดังกล่าวให้สงั่ ยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม
พร้อมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่

๑๐๘
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มาตรา ๑๑๐ เมื่ อผู้บังคับบัญชาได้ ดาํ เนินการทางวินัย หรือสัง่ ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการในเรื่ องใดไปแล้ ว ถ้ า ก.พ.
พิจารณาเห็นเป็ นการสมควรที่ จะต้ องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ มเติมเพื่ อประโยชน์แห่งความเป็ นธรรม หรือเพื่ อประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลให้ กระทรวง ทบวง กรมปฏิบตั ิการตามหมวด ๔ และหมวดนี้ โดยถูกต้ องและเหมาะสมตามความเป็ นธรรม ก็ให้ ก.พ.มี
อํานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ มเติมในเรื่ องนั้นได้ ตามความจําเป็ น โดยจะสอบสวนเองหรือตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญหรือคณะกรรมการ
สอบสวน ให้ สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ มเติมแทนก็ได้ หรือกําหนดประเด็นหรือข้ อสําคัญที่ ต้องการทราบส่งไปเพื่ อให้ คณะกรรมการ
สอบสวนที่ ผ้ ูบังคับบัญชาได้ แต่งตั้งไว้ เดิมทําการสอบสวนเพิ่ มเติมได้ ด้วย
ในกรณีที่ ก.พ.ตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญเพื่ อทําหน้ าที่ พิจารณาเรื่ องการดําเนินการทางวินัยหรือการออกจากราชการแทน ก.พ. ก็ให้
อ.ก.พ.วิสามัญนั้นมีอาํ นาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ มเติมโดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ สอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่ มเติมแทนก็ได้ และมีอาํ นาจกําหนดประเด็นหรือข้ อสําคัญที่ ต้องการทราบส่งไปเพื่ อให้ คณะกรรมการสอบสวนที่
ผู้บังคับบัญชาได้ แต่งตั้งไว้ เดิมทําการสอบสวนเพิ่ มเติมได้ ด้วย
ในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ มเติม ถ้ า ก.พ. หรือ อ.ก.พ.วิสามัญพิจารณาเห็นเป็ นการสมควรส่งประเด็นหรือข้ อสําคัญ
ใดที่ ต้องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่ งอยู่ต่างท้องที่ ก็ให้ ก.พ. และ อ.ก.พ.วิสามัญมีอาํ นาจกําหนดประเด็นหรือข้ อสําคัญนั้น
ส่งไปเพื่ อให้ หัวหน้ าส่วนราชการหรือหัวหน้ าหน่วยงานในท้ องที่ น้นั ทําการสอบสวนแทนได้
ในกรณีที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ.วิสามัญ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ มเติม หรือส่งประเด็น
หรือข้ อสําคัญไปเพื่ อให้ คณะกรรมการสอบสวน หรือหัวหน้ าส่วนราชการ หรือหัวหน้ าหน่วยงานดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง วรรคสองและ
วรรคสาม ในเรื่ องเกี่ ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ให้ นาํ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ ยวกับ
การสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๑๐๒ วรรคเจ็ด มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
ในการดําเนินการตามมาตรา นี้ ให้ นาํ มาตรา ๑๐๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลมด้ วย

๑๐๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
ได้รับไปแล้ว ถ้ามี ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดใน
กฎ ก.พ.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๑ ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้ องถิ่ นหรือข้ าราชการตามมาตรา ๖๑ ผู้ใดมีกรณี
กระทําผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาของข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้น้นั ดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม
แต่ถ้าเป็ นเรื่ องที่ อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บงั คับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้ สบื สวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ
แล้ วส่งเรื่ องไปให้ ผ้ ูบังคับบัญชาของข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ันพิจารณาดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้ โดยอนุโลม และในกรณีที่
จะต้ องสัง่ ลงโทษทางวินัย ให้ ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้ องถิ่ น หรือ
ข้ าราชการนั้นโดยอนุโลม

๑๑๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑
มาตรา ๑๐๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งโอน
มาตามมาตรา ๖๓ ผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่
ก่ อ นวั น โอนมาบรรจุ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้น้ันดําเนินการทาง
วินัยตามหมวดนี้โดยอนุ โลม แต่ ถ้าเป็ นเรื่ องที่
อยู่ ใ นระหว่ า งการสืบ สวนหรื อ พิ จ ารณา หรื อ
สอบสวนของผู้ บังคับบัญชาเดิมก่ อนวันโอนก็
ให้ สบื สวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต่อไปจน
เสร็ จ แล้ วส่ ง เรื่ องให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ ผู้ นั้ นพิ จ ารณา
ดําเนินการต่ อไปตามหมวดนี้โดยอนุ โลม แต่
ทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยให้ พิจารณาตาม
ความผิ ด และลงโทษตามกฎหมายว่ า ด้ วย
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ นหรื อ
กฎหมายว่ าด้ วยระเบียบข้ าราชการที่ โอนมานั้น
แล้ วแต่กรณี

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๖
การออกจากราชการ
--------------มาตรา ๑๑๒ ข้ าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่ อ
(๑) ตาย
(๒) พ้ นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้ รับอนุญาตให้ ลาออกหรือการลาออกมีผลตาม
มาตรา ๑๑๓
(๔) ถูกสัง่ ให้ ออกตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๔
มาตรา ๑๑๕มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ หรือมาตรา ๑๒๓ หรือ
(๕) ถูกสัง่ ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.พ.วางไว้
การต่อเวลาราชการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ต้องออกจากราชการตาม (๒)
รับราชการต่อไป จะกระทํามิได้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๘
การออกจากราชการ

มาตรา ๑๐๕ ข้าราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรื อการลาออกมีผลตามมาตรา
๑๐๗
(๔) ถูกสัง่ ให้ออกตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๘ หรือมาตรา
๑๑๐ ๑๐๙ หรื อ
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด

มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดเมื่ออายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ในสิ้นปี งบประมาณ
และทางราชการมีความจําเป็ นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในทางวิชาการหรื อ
หน้าที่ที่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) (ง) หรื อ (จ) หรื อ (๔)
(ค) หรื อ (ง) จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินห้าสิ บปี ก็ได้ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.

๑๑๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๓ นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออก
จากราชการ ให้ ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บงั คับบัญชา เพื่ อให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๒ เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณีทผี่ ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ พิจารณาเห็นว่าจําเป็ นเพื่ อประโยชน์
แก่ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ ลาออกไว้ เป็ นเวลาไม่เกินเก้ าสิบวันนับตั้งแต่วันขอ
ลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้ งการยับยั้งการอนุญาตให้ ลาออกพร้ อมทั้งเหตุผลให้ ผ้ ูขอลาออก
ทราบ และเมื่ อครบกําหนดเวลาที่ ยับยั้งแล้ วให้ การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
กําหนดเวลาที่ ยับยั้ง
ถ้ าผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ได้ อนุญาตให้ ลาออกตามวรรคหนึ่ ง
และไม่ได้ ยับยั้งการอนุญาตให้ ลาออกตามวรรคสอง ให้ การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอ
ลาออก
ในกรณีทขี่ ้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่ อดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่ อสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่ น
หรือผู้บริหารท้ องถิ่ น ให้ ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้ การลาออกมีผล
นับตั้งแต่วันที่ ผ้ ูน้นั ขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ ลาออกและ
การยับยั้งการอนุญาตให้ ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสี่ ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.พ.วางไว้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยนื่ หนังสื อขอ
ลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยืน่ ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บวัน เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ เป็ นผูพ้ จิ ารณาก่อนวัน
ขอลาออก
ในกรณี ที่ผปู ้ ระสงค์จะลาออกยื่นหนังสื อขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิ บวัน
และผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็ น จะ
อนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้
ในกรณี ทผี่ บู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ เห็นว่าจําเป็ นเพื่อ
ประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกินเก้าสิ บวันนับแต่วนั ขอลาออกก็
ได้ ในกรณี เช่นนั้นถ้าผูข้ อลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้ง
ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ได้ยบั ยั้งไว้
ในกรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มิได้ยบั ยั้งตามวรรค
สาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วนั ขอลาออก
ในกรณี ที่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหน่งทางการเมือง หรือตําแหน่ งอืน่ ที่ ก.พ.
กําหนด หรื อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น ให้ยนื่ หนังสื อขอลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให้การลาออกมีผล
นับตั้งแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั ขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการ
ยับยั้งการลาออกจากราชการ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด

๑๑๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑๔ ผู้มีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอาํ นาจสั่งให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการเพื่ อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการได้
ในกรณีทกี่ ฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ ผ้ ูถูกสัง่ ให้ ออกมีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จบํานาญแต่ในการ
สั่งให้ ออกจากราชการเพื่ อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานจะต้ องมีกรณีตามที่
กําหนดในกฎ ก .พ.ด้ วย และการสัง่ ให้ ออกจากราชการเพื่ อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทน นอกจากให้ ทาํ ได้ ในกรณีทบี่ ญ
ั ญัติไว้ ในมาตราอื่ นแห่งพระราชบัญญัติน้ แี ละกรณีที่
กฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการบัญญัติให้ ผ้ ูถูกสัง่ ให้ ออกมีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนแล้ ว ให้ ทาํ ได้ ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการของตน
ได้ โดยสมํา่ เสมอ ถ้ าผู้มอี าํ นาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ ออกจากราชการแล้ ว ให้ ส่งั ให้ ผ้ ูน้นั
ออกจาก
ราชการได้
(๒) เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจดังกล่าวสัง่ ให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการ
(๓) เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) (๔) (๕)
(๘) หรือ (๙) ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจดังกล่าวสั่งให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการ
(๔) เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติทว่ั ไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผู้มอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็น
ว่ากรณีมมี ูล ก็ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้ า และให้
นํามาตรา ๑๑๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ
อ.ก.พ.จังหวัด มีมติว่าผู้น้นั เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติทว่ั ไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจ
ดังกล่าวสัง่ ให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการ
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มาตรา ๑๐๘ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจสัง่ ให้ขา้ ราชการพล
เรื อนสามัญออกจากราชการเพือ่ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่ าด้ วยบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตน
ได้โดยสมํ่าเสมอ
(๒) เมื่อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดสมัครไปปฏิบตั ิงานใดๆ ในหน่วยงานที่
ไม่ใช่ส่วนราชการ ถ้าการไปปฏิบตั ิงานนั้นเป็ นตามความประสงค์ของส่ วนทางราชการเจ้า
สังกัดและเป็ นประโยชน์แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
(๓) เมื่อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดขาดคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑)
หรื อ (๓) หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๒) (๓) (๖) หรื อ (๗)
(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรื อยุบหน่วยงานหรื อตําแหน่งที่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อดํารงอยู่ เว้นแต่ทางราชการยังมีความจําเป็ นที่จะให้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
สํ าหรับผู้ทอี่ อกจากราชการในกรณีนี้ ให้ ได้ รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนดด้ วย
(๕) เมื่อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผลในระดับอันเป็ นที่พอใจของทางราชการ
(๖) เมื่อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการ บกพร่ องในหน้าที่ราชการ หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ
ถ้าให้ผนู ้ ้ นั รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ
(๗) เมื่อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีกรณี ถกู สอบสวนว่ากระทําผิดวินยั อย่าง

๑๑๓
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(๕) เมื่ อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งใด ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจดังกล่าวสัง่ ให้
ข้ าราชการพลเรือนสามัญผุ้ดาํ รงตําแหน่งนั้นออกจากราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
ก.พ.กําหนด
(๖) เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้ มปี ระสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็ นที่ พอใจของทางราชการได้ ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจดังกล่าวสั่งให้
ผู้น้นั ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ร้ายแรงตามมาตรา ๙๑ แต่และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชดั พอที่จะฟังลงโทษตาม
มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แต่ มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการ
ต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ
(๘) เมื่อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษหรื อต้องรับโทษจําคุกโดย
คําสัง่ ของศาล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กําหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ ให้ นํามาตรา ๙๕ วรรคสอง มาใช้ บังคับกับการสั่งให้ ออกจาก
ราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๖ สั่ งให้ ข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใดออกจากราชการตามมาตรานีแ้ ล้ว ให้ รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่
กรณี และให้ นํามาตรา ๑๐๑ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑๕ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่ จะปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ บกพร่องในหน้ าที่ ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที่ ราชการ และผู้มีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒
เห็นว่ากรณีมมี ูล ถ้ าให้ ผ้ ูน้นั รับราชการต่อไป จะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ ผ้ ูมี
อํานาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้ า ในการสอบสวนนี้จะต้ องแจ้ ง
ข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้ อกล่าวหาเท่าที่ มใี ห้ ผ้ ูถูกกกล่าวหาทราบ
โดยจะระบุหรือไม่ระบุชอพยานก็
ื่
ได้ และต้ องให้ โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน่าสืบแก้ ข้อ
กล่าวหาได้ ด้วย ทั้งนี้ ให้ นาํ มาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ วรรคห้ า และวรรคแปด มาตรา ๑๐๔
วรรคสอง และมาตรา ๑๐๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.

๑๑๔
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กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการ ก็ให้ ผ้ ูมีอาํ นาจดังกล่าวสั่งให้ ผ้ ูน้นั
ออกจากราชการเพื่ อรับบําเหน็จบํานาญทดแทนตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการ
ในกรณีทผี่ ้ ูบังคับบัญชาได้ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
ตามมาตรา ๑๐๒ ในเรื่ องที่ จะต้ องสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง และคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๑๐๒ ได้ สอบสวนไว้ แล้ ว ผู้มีอาํ นาจตามวรรคหนึ่ งจะใช้ สาํ นวนการสอบสวน
นั้น พิจารณาดําเนินการโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ งก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดใน
กฎ ก.พ.
ในกรณีทเี่ ป็ นกรณีทปี่ รากฏชัดแจ้ งตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ งโดยไม่สอบสวนก็ได้
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มาตรา ๑๑๖ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรา ๑๐๒ และคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มอี าํ นาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม
วรรคสี่ หรือวรรคห้ า หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม แล้ วแต่กรณี เห็นว่ากรณีมเี หตุอนั
ควรสงสัยอย่างยิ่ งว่าผู้น้นั ได้ กระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ ความแน่
ชัดพอที่ จะฟังลงโทษตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ ง ถ้ าให้ รับราชการต่อไปจะเป็ นการ
เสียหายแก่ราชการ ก็ให้ ส่งเรื่ องไปให้ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด
แล้ วแต่กรณี พิจารณาให้ ออกจากราชการทั้งนี้ให้ นาํ มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาใช้ บงั คับ
โดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ.ดังกล่าวมีมติให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัว
หมองในกรณีทถี่ ูกสอบสวน ก็ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจดังกล่าวสัง่ ให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการเพื่ อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

๑๑๕
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มาตรา ๑๑๗ เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้ องรับโทษจําคุกโดยคําสัง่ ของศาลหรือ
ต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สดุ ให้ จาํ คุกในความผิดที่ ได้ กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่ งยังไม่ถงึ กับจะต้ องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกผู้มอี าํ นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๒ จะสัง่ ให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการเพื่ อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการก็ได้
มาตรา ๑๑๘ เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วย
การรับราชการทหาร ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๒ สั่งให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง และต่อมาปรากฏว่าผู้น้นั มีกรณีที่
จะต้ องสัง่ ให้ ออกจากราชการตามมาตราอื่ นอยู่ก่อนไปรัยราชการทหาร ก็ให้ ผ้ ูมอี าํ นาจสัง่
บรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอาํ นาจเปลี่ ยนแปลงคําสั่งให้ ออกตามวรรคหนึ่ ง เป็ นให้ ออกจาก
ราชการตามมาตราอื่ นนั้นได้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๐๙ เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วย
การรับราชการทหาร ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖ สัง่ ให้ ผ้ นู ้นั ออก
จากราชการ
ผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง และต่อมาปรากฏว่าผู้น้นั มีกรณีที่
จะต้ องถูกสั่งให้ ออกจากราชการตามมาตราอื่ นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ มีอาํ นาจเปลี่ ยนแปลงคําสัง่ ให้ ออกตาม
วรรคหนึ่ ง เป็ นให้ ออกจากราชการตามมาตราอื่ นนั้นได้

มาตรา ๑๑๙ ในกรณีทผี่ ้ ูมอี าํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามหมวดนี้
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีทผี่ ้ ูบงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๖ ไม่ใช้ อาํ นาจตาม
หรือตามมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๗ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไป
มาตรา ๑๐๘ โดยไม่มเี หตุอนั สมควรให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาซึ่ งมีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๖
มีอาํ นาจดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๖๗ แล้ วแต่กรณี
ระดับเหนือขึ้นไปมีอาํ นาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๘ ได้
มาตรา ๑๒๐ การออกจากราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๐
มาตรา ๑๑๑ การออกจากราชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ดาํ รงตําแหน่งที่ ทรงพระ
ขึ้นไป ให้ นาํ ความกราบบังคมทูลเพื่ อมีพระบรมราชโองการให้ พ้นจากตําแหน่งนับแต่วัน
กรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้ง ให้ นาํ ความกราบบังคมทูลเพื่ อมีพระบรมราชโองการให้ พ้นจาก
ออกจากราชการ
ตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการ เว้ นแต่ออกจากราชการเพราะความตาย ให้ นาํ ความ
กราบบังคมทูลเพื่ อทรงทราบ

๑๑๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีทผี่ ้ ูว่าราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดที่ ได้ รับรายงาน
ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ ง เห็นว่าสมควรให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจาก
ราชการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ ก็ให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี หรือ
รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด แล้ วแต่กรณี ดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แต่
ถ้ าเป็ นกรณีทไี่ ด้ มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าว หรือมาตรา ๑๐๒
แล้ ว ก็ให้ ส่งเรื่ องให้ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แล้ วแต่กรณี
พิจารณา
ในกรณีทอี่ ธิบดีทไี่ ด้ รับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ ง มีความเห็นขัดแย้ ง
กับความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ.จังหวัดตามมาตรา
๑๐๔ วรรคสอง มาตรา ๑๐๙ วรรคสาม มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖
หรือมาตรา ๑๒๕โดยเห็นสมควรให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการตาม
หมวดนี้ หรือตามมาตรา๕๔ หรือมาตรา ๖๗ หรือเห็นสมควรให้ ยกเลิกหรือเปลี่ ยนแปลง
คําสั่งให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการตามหมวดนี้ หรือมาตรา ๔๕ หรือ
มาตรา ๖๗ หรือเห็นสมควรให้ ผ้ ูถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการผู้ใดกลับเข้ ารับราชการ ก็ให้
ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ โดยอนุโลม
ในกรณีทจี่ ะต้ องสัง่ ให้ ผ้ ูถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการกลับเข้ ารับราชการให้ นาํ มาตรา
๑๐๗ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
เมื่ ออธิบดีได้ ส่งั ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการหรือดําเนินการตาม
มาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ หรือได้ รับรายงานเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวตามมาตรา
๑๐๙ วรรคหนึ่ งและได้ พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ แล้ ว ให้ รายงานไปยัง อ.ก.พ.
กระทรวง ซึ่ งผู้ถูกดําเนินการหรือสัง่ ให้ ออกจากราชการสังกัดอยู่เพื่ อพิจารณา ทั้งนี้ ตาม
กรณีทกี่ าํ หนดในระเบียบว่าด้ วยการรายงานเกี่ ยวกับการดําเนินการให้ ออกจากราชการที่

๑๑๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ก.พ.วางไว้ และให้ นาํ มาตรา ๑๐๙ วรรคเจ็ดมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๒ เมื่ อผู้บังคับบัญชาได้ ดาํ เนินการทางวินัยหรือสัง่ ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ออกจากราชการในเรื่ องใดไปแล้ ว ถ้ า ก.พ.พิจารณาเห็นเป็ นการสมควรที่ จะต้ องสอบสวน
ใหม่ หรือสอบสวนเพิ่ มเติมเพื่ อประโยชน์แห่งความเป็ นธรรม หรือเพื่ อประโยชน์ในการ
ควบคุมดูแลให้ กระทรวง ทบวง กรมปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๔๕ หรือ
มาตรา ๖๗โดยถูกต้ องและเหมาะสมตามความเป็ นธรรม ก็ให้ ก.พ.มีอาํ นาจสอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่ มเติมในเรื่ องนั้นได้ ตามความจําเป็ น และให้ นาํ มาตรา ๑๑๐ มาใช้ บังคับ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ ก.พ.หรือ อ.ก.พ.วิสามัญแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ สอบสวน
ใหม่หรือสอบสวนเพิ่ มเติม หรือส่งประเด็นหรือข้ อสําคัญไปเพื่ อให้ คณะกรรมการสอบสวน
ที่ ผ้ ูบังคับบัญชาได้ แต่งตั้งไว้ เดิมทําการสอบสวนแทนในเรื่ องเกี่ ยวกับกรณีตามมาตรา ๑๑๔
(๔) หรือมาตรา ๑๑๕ ให้ นาํ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ ยวกับการสอบสวนพิจารณาตาม
มาตรา ๑๑๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๓ ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานส่วน
ท้ องถิ่ น หรือข้ าราชการตามมาตรา ๖๑ ผู้ใดมีกรณีทสี่ มควรให้ ออกจากงานหรือออกจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่ นหรือข้ าราชการ
นั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาของข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ันมีอาํ นาจ
พิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๖๗ ได้ โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็ นเรื่ องที่ อยู่
ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้ สบื สวนหรือ
สอบสวนของทางผู้บงั คับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้ สบื สวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ
แล้ วส่งเรื่ องให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาของข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ันพิจารณาดําเนินการต่อไป

๑๑๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๖๗ แล้ วแต่กรณี โดยอนุโลมและในกรณีทจี่ ะต้ องสัง่ ให้ ออก
จากราชการ ให้ ปรับบทกรณีให้ ออกตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบพนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนท้ องถิ่ น หรือข้ าราชการนั้นโดยอนุโลม

๑๑๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๗
การอุทธรณ์
------------มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ผ้ ูน้นั มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ บัญญัติไว้ ในหมวดนี้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๙
การอุทธรณ์

มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดถูกสัง่ ลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ หี รือถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตาม
มาตรา ๑๐๘ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้น้นั มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนด
ในกฎ ก.พ.ค.

มาตรา ๑๑๓ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรื อจะตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. เป็ นประธาน และกรรมการซึ่ง
ตั้งจากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.ค. แต่งตั้งตามมาตรา ๓๑ (๗) อีกสองคน เป็ นกรรมการ เพื่อทํา
หน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แทน ก.พ.ค. ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎ
ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๔ เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๖ ดําเนินการให้เป็ นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ ก.พ.ค. มี
คําวินิจฉัย
ในกรณี ที่ผอู ้ ุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้อุทธรณ์คาํ

๑๒๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
วินิจฉัยนั้น ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุ ดภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบหรื อถือว่าทราบ
คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นการจงใจละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบเพือ่ ให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอื่น
มาตรา ๑๑๕ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้กรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการซึ่ ง
มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๓ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
และให้มีอาํ นาจดังต่อไปนี้
(๑) สัง่ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งสัง่ ลงโทษหรื อสั่งให้ออกจากราชการอันเป็ นเหตุให้มีการ
อุทธรณ์ส่งสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กาํ หนด
(๒) สั่งให้กระทรวง กรม ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวม
ตลอดทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิ่มเติมหรื อส่ ง
ตัวข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาให้ถอ้ ยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการ
สอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิ่มเติมไว้ดว้ ยก็ได้
(๓) มีคาํ สั่งให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของกระทรวง กรม ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อบุคคลใดที่
เกี่ยวข้องมาให้ถอ้ ยคําหรื อให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เข้าไปในอาคาร หรื อสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ ก.พ.ค.
ทั้งนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานที่น้ นั
(๕) สอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๖ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒ ให้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จ
ภายในหนึ่ งร้ อยยี่ สิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับอุทธรณ์ เว้ นแต่มเี หตุขดั ข้ องที่ ทาํ ให้ การพิจารณาไม่

๑๒๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ ขยายระยะเวลาได้ อกี ซึ่ งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละ
ครั้งจะต้ องไม่เกินหกสิบวัน และให้ บนั ทึกเหตุขดั ข้ องให้ ปรากฏไว้ ด้วย

มาตรา ๑๒๕ การอุทธรณ์คาํ สัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้
อุทธรณ์ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสัง่ โดยให้ อทุ ธรณ์ดังนี้
(๑) การอุทธรณ์คาํ สัง่ ของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมภิ าคที่ ตา่ํ กว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้ อุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ. จังหวัด และให้ อ.ก.พ.จังหวัดเป็ นผู้พิจารณา
อุทธรณ์ เมื่ อ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติเป็ นประการใด ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดสั่งหรือปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนั้น
(๒) การอุทธรณ์คาํ สัง่ ของผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ ตา่ํ กว่าอธิบดี
ให้ อทุ ธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กรม และให้ อ.ก.พ.กรมเป็ นผู้พิจารณาอุทธรณ์ เมื่ อ อ.ก.พ.กรมมี
มติเป็ นประการใด ให้ อธิบดีส่งั หรือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนั้น
(๓) การอุทธรณ์คาํ สัง่ ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดี ให้ อทุ ธรณ์ต่อ อ.ก.พ.
กระทรวงเจ้ าสังกัด และให้ อ.ก.พ.กระทรวงเป็ นผู้พิจารณา เมื่ อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเป็ น
ประการใด ให้ รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดสัง่ หรือปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนั้น
(๔) การอุทธรณ์คาํ สั่งของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้ าสังกัด หรือปลัดกระทรวง
หรือคําสั่งของผู้บงั คับบัญชาซึ่ งสัง่ ตามคําสัง่ ของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของ อ.ก.พ.
กระทรวง ให้ อุทธรณ์ต่อ ก.พ. และให้ นาํ มาตรา ๑๒๖ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

๑๒๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณ์คาํ สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้ อทุ ธรณ์ต่อ ก.พ.ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบคําสัง่ เมื่ อ ก.พ.ได้ พิจารณาวินิจฉัยแล้ ว ให้ รายงานนายกรัฐมนตรี
เพื่ อพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้ วยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ.
พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแล้ วยังยืนตามมติเดิม ให้ ก.พ.รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีทนี่ ายกรัฐมนตรีสง่ั การหรือคณะรัฐมนตรีมมี ติตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผ้ ูอทุ ธรณ์
กลับเข้ ารับราชการ หรือให้ เปลี่ ยนแปลงคําสัง่ ของผู้บังคับบัญชา หรือให้ ดาํ เนินการประการ
ใด ให้ กระทรวง ทบวง กรมดําเนินการให้ เป็ นไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติ
คณะรัฐมนตรี และเมื่ อนายกรัฐมนตรีสง่ั การหรือคณะรัฐมนตรีมมี ติตามวรรคหนึ่ งเป็ น
ประการใดแล้ วจะอุทธรณ์ต่อไปอีกมิได้
ในกรณีทสี่ ง่ั ให้ ผ้ ูอุทธรณ์กลับเข้ ารับราชการ ให้ นาํ มาตรา ๑๐๗ มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๒๗ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ ก.พ.มีอาํ นาจตามที่ บญ
ั ญัติไว้ ในมาตรา ๑๑๐
และมาตรา ๑๒๒ และในกรณีที่ ก.พ. ตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญเพื่ อทําหน้ าที่ พิจารณาเรื่ องการ
ั ญัติไว้ ในมาตรา ๑๑๐ วรรค
อุทธรณ์แทน ก.พ. ก็ให้ อ.ก.พ.วิสามัญนั้นมีอาํ นาจตามที่ บญ
สอง และวรรคสอง และมาตรา ๑๒๒ และให้ นาํ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๐ วรรคสี่ และ
มาตรา ๑๒๒ วรรคสอง มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

๑๒๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๒๘ ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งโอนมาจากพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่ น
หรือข้ าราชการตามมาตรา ๖๑ ผู้ใดถูกสัง่ ลงโทษทางวินัยอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุและผู้น้นั มี
สิทธิอทุ ธรณ์ได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบพนักงานเทศบาล ระเบียบพนักงานส่วนท้ องถิ่ น
หรือระเบียบข้ าราชการที่ โอนมา แต่ยังมิได้ ใช้ สทิ ธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว ก็ให้ ผ้ ูน้นั มี
สิทธิอทุ ธรณ์ตามมาตรา ๑๒๕ ได้ แต่ถ้าผู้น้นั ได้ ใช้ สทิ ธิอทุ ธรณ์ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
พนักงานเทศบาล ระเบียบพนักงานส่วนท้ องถิ่ นหรือระเบียบข้ าราชการที่ โอนมาไว้ แล้ ว และ
ในวันที่ ผ้ ูน้นั ได้ โอนมาบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่
แล้ วเสร็จ ก็ให้ ส่งเรื่ องให้ ผ้ ูมอี าํ นาจตามมาตรา ๑๒๕ เป็ นผู้พิจารณาอุทธรณ์

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๑๗ ข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ งโอนมาตามมาตรา ๖๓ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย
อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ และผู้น้ันมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้ องถิ่ นหรือกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการที่ โอนมา แต่ยังไม่ได้ ใช้ สทิ ธิอุทธรณ์
ตามกฎหมายดังกล่าว ก็ให้ ผ้ ูน้นั มีสทิ ธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๒ ได้ แต่ถ้าผู้น้นั ได้ ใช้ สทิ ธิอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ นหรือกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
ข้ าราชการที่ โอนมาไว้ แล้ ว และในวันที่ ผ้ ูน้นั ได้ โอนมาบรรจุเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ การ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้ วเสร็จ ก็ให้ ส่งเรื่ องให้ ก.พ.ค. เป็ นผู้พิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๘ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอาํ นาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
หรือมีคําวินิจฉัยให้ แก้ไขหรื อยกเลิกคําสัง่ ลงโทษ และสั่งให้ เยียวยาความเสี ยหายให้ผอู ้ ทุ ธรณ์
หรื อสั่งให้ ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
การวินิจฉัยให้ สั่งแก้ไขหรื อให้ ดําเนินการสัง่ การอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะสัง่ ให้
เพิม่ โทษไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๒ ว่าสมควรเพิ่มโทษ ใน
กรณี เช่นนั้น ให้ ก.พ.ค. มีอาํ นาจวินิจฉัยสั่งให้เพิ่มโทษได้
มาตรา ๑๑๙ เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้
(๑) รู ้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินยั ที่ผอู ้ ุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่ งให้ ออก
จากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสี ยในการกระทําผิดวินยั ที่ผอู ้ ุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่ งให้ ออก
จากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอ้ ุทธรณ์

๑๒๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) เป็ นผูก้ ล่าวหา หรื อเป็ นหรื อเคยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ งั่ ลงโทษหรือสั่ งให้ ออก
จากราชการ
(๕) เป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินยั หรือการสั่ งให้ ออกจากราชการที่
ผูอ้ ทุ ธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครื อญาติหรื อทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ
(๔) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผอู ้ ุทธรณ์
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซ่ ึงมีกรณี ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และ
ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
การยืน่ คําคัดค้าน และการพิจารณาคําคัดค้าน ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.ค.

๑๒๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๘
การร้ องทุกข์
------------

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๙ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกสั่งให้ ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ด้ วยเหตุใด ๆ ให้ ผ้ ูน้นั มีสทิ ธิร้องทุกข์ได้
การร้ องทุกข์ตามวรรคหนึ่ งให้ ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ
คําสั่ง และให้ นาํ มาตรา ๑๒๖ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ. และ
มาตรา ๑๒๗ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๐
มาตรา ๑๓๐ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๑๒๙ ข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเห็นว่า
การร้ องทุกข์
ผู้บังคับบัญชาใช้ อาํ นาจหน้ าที่ ปฏิบตั ิต่อตนโดยไม่ถูกต้ องหรือไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย หรือมีความคับข้ องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิของผู้บงั คับบัญชาต่อตนในกรณี
ตามที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.ผู้น้นั อาจร้ องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แล้ วแต่กรณี ตามที่ กาํ หนดไว้ ในกฎ ก.พ.เพื่ อขอให้ แก้ ไขหรือ มาตรา ๑๒๐ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิหรื อไม่
แก้ ไขความคับข้ องใจได้ ทั้งนี้ เว้ นแต่กรณีทมี่ ีสทิ ธิอุทธรณ์ตามหมวด ๗ ซึ่ งต้ องใช้ สทิ ธิ
ปฏิบตั ิต่อตนของผูบ้ งั คับบัญชา และเป็ นกรณี ที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได้
อุทธรณ์ตามที่ กาํ หนดไว้ ในหมวดนั้น
ผูน้ ้ นั มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในหมวดนี้
การร้ องทุกข์และการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ กาํ หนดในกฎ ก.พ.

๑๒๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๒๑ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผูบ้ งั คับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไป ตามลําดับ
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้ าส่ วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึน้ ตรงต่ อนายกรัฐมนตรีหรือต่ อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรี เจ้าสังกัด หรื อนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ได้พจิ ารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หัวหน้ าส่ วนราชการ
ระดับกรมทีอ่ ยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึน้ ตรงต่ อนายกรัฐมนตรี
หรือต่ อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี เจ้าสังกัด หรื อนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
ดําเนินการให้เป็ นไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๒๒ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอาํ นาจไม่รับเรื่ อง
ร้องทุกข์ ยกคําร้องทุกข์ หรื อมีคาํ วินิจฉัยสัง่ ให้ แก้ไขหรื อยกเลิกคําสั่ง และให้ เยียวยาความ
เสี ยหายให้ผรู ้ ้องทุกข์ หรื อให้ ดําเนินสั่งการอื่นใดเพือ่ ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตาม
ระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรื อจะตั้ง
กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรื อจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.ค.
แต่งตั้งตามมาตรา ๓๑ (๗) เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้องทุกข์แทน ก.พ.ค. ก็ได้
ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน้ าทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้ ให้
กรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้ มอี าํ นาจตาม

๑๒๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๑๕ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๓ เมื่ อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์อาจถูกคัดค้ านได้
(๑) เป็ นผู้บังคับบัญชาผู้เป็ นเหตุให้ เกิดความคับข้ องใจ หรือเป็ นผู้อยู่ใต้ บงั คับ
บัญชาของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
(๒) มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่ ร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
(๔) มีความเกี่ ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) อันอาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ ูร้องทุกข์
กรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ ง ให้ แจ้ งต่อประธาน ก.พ.ค. และ
ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยร้ องทุกข์
การยื่ นคําคัดค้ าน และการพิจารณาคําคัดค้ าน ให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในกฎ
ก.พ.ค.

๑๒๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๑๑
การคุ้มครองระบบคุณธรรม

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคําสัง่ ใดที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ แี ละมุ่งหมายให้ ใช้ บังคับเป็ นการทัว่ ไป ไม่สอดคล้ องกับระบบคุณธรรม
ตามมาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.ค. แจ้ งให้ หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคําสัง่ ดังกล่าว
ทราบเพื่ อดําเนินการแก้ ไข หรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

๑๒๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลักษณะ ๕
ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษ
-------------มาตรา ๑๓๒ ตําแหน่งเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ กงสุล และตําแหน่งอื่ นที่ ต้ องปฏิบัติ
หน้ าที่ ในต่ างประเทศที่ กําหนดในกฎ ก.พ. อาจแต่งตั้งจากข้ าราชการพลเรือนสามัญหรือ
ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษก็ได้
เมื่ อมี เ หตุ ผ ลสมควรในทางการเมือ ง รั ฐ มนตรี เ จ้ า สัง กั ด จะบรรจุ บุ ค คลซึ่ งมี
คุณสมบัติทว่ั ไปหรือได้ รับการยกเว้ นในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เข้ ารับราชการ
เป็ นข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษเพื่ อแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งตามวรรคหนึ่ งเป็ นกรณี
พิเศษโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกไ็ ด้ สําหรับตําแห่ งเอกอัครราชทูตและตําแหน่ งเทียบเท่า
อธิบดี ให้ นาํ ความกราบบังคมทูลเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง
ภายใต้ บงั คับมาตรา ๓๑ ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษผู้ดาํ รงตําแหน่งใดจะ
ได้ รับเงินเดือนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
ให้ นํา มาตรา ๔๓ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และหมวด ๔ แห่ ง
ลักษณะ ๓ มาใช้ บงั คับแก่ข้าราชการประจําต่างประเทศพิเศษโดยอนุโลม
ข้ า ราชการประจํา ต่ า งประเทศพิ เ ศษจะโอนไปหรื อ กลั บ เข้ า รั บ ราชการเป็ น
ข้ าราชการพลเรือนประเภทอื่ นมิได้

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลักษณะ ๕
ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษ

มาตรา ๑๒๕ เมื่ อมีเหตุผลความจําเป็ นในทางการบริหาร รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดโดยอนุมตั ิ
คณะรัฐมนตรีจะบรรจุบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติทว่ั ไปและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๖เข้ า
รับราชการเป็ นข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษเพื่ อแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ กงสุล และตําแหน่งอื่ นที่ ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ ในต่างประเทศตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ. เป็ นกรณีพิเศษก็ได้ สําหรับตําแหน่งเอกอัครราชทูตและตําแหน่ง
เทียบเท่าอธิบดี ให้ นาํ ความ
กราบบังคมทูลเพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้ง
ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษผู้ดาํ รงตําแหน่งใด จะได้ รับเงินเดือนเท่าใด
ให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ. กําหนด แต่ ก.พ. จะกําหนดให้ สงู กว่าข้ าราชการพลเรือนสามัญซึ่ ง
ดํารงตําแหน่งเดียวกันไม่ได้

มาตรา ๑๒๖ นอกจากที่ บัญญัติไว้ แล้ วในลักษณะนี้ ให้ นาํ บทบัญญัติทใี่ ช้ บังคับกับ
ข้ าราชการพลเรือนสามัญมาใช้ บังคับกับข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษด้ วยโดยอนุโลม
ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษจะโอนไปหรือกลับเข้ ารับราชการเป็ น
ข้ าราชการพลเรือนประเภทอื่ นมิได้

๑๓๐

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๒๗ ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษออกจากราชการเมื่ อ
มาตรา ๑๓๓ ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษออกจากราชการเมื่ อ
(๑) ตาย
(๑) ตาย
(๒) พ้ นจากตําแหน่งที่ ได้ รับแต่งตั้งไม่ว่าด้ วยเหตุใด
(๒) พ้ นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(๓) พ้ นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(๓) ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดให้ ลาออก
(๔) ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ าสังกัดให้ ลาออก
(๔) รัฐมนตรีเจ้ าสังกัดมีคาํ สั่งให้ ออกโดยอนุ มัติคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็ นการ
(๕) รัฐมนตรี เจ้ าสังกัดมีคําสั่งให้ ออกโดยอนุ มัติคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็ นการ
ออกโดยมีค วามผิด หรื อ ไม่ มี ความผิ ด ก็ต าม ในกรณี ที่ เป็ นการออกจาก
ออกโดยมีความผิดหรือไม่มคี วามผิดก็ตาม
ราชการเพราะกระทําผิดวินัย ให้ เป็ นไปตามลักษณะ ๓ โดยอนุโลม
(๖) ขาดคุณสมบัติทว่ั ไปหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๖
(๕) คณะรัฐมนตรีทอี่ นุมัติให้ แต่งตั้งออกจากตําแหน่งทั้งคณะ หรือรัฐมนตรีเจ้ า
การต่อเวลาราชการให้ ข้าราชการประจําต่างประเทศพิเศษที่ ต้องออกจากราชการ
สังกัดออกจากตําแหน่ง
ตาม (๓) จะกระทํามิได้
(๖) ขาดคุ ณ สมบัติ ท่ัวไปโดยไม่ ไ ด้ รับ การยกเว้ น ในกรณีที่ ขาดคุ ณสมบัติ ต าม
มาตรา ๓๐
การต่อเวลาราชการให้ ข้าราชการประจําต่างประเทศพิเศษที่ ต้ องออกจากราชการ
ตาม (๒) รับราชการต่อไป จะกระทํามิได้
ให้ นํา มาตรา ๑๒๐ มาใช้ บังคับแก่ ก ารออกจากราชการของข้ าราชการประจํา
ต่างประเทศพิเศษ โดยอนุโลม

๑๓๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ลักษณะ ๔
ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์
--------------

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลักษณะ ๖
ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์

มาตรา ๑๓๑ ภายใต้ บงั คับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกําหนด
ตําแหน่ง การให้ ได้ รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
เพิ่ มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ วินัยและการรักษาวินยั
การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้ องทุกข์ของข้ าราชการ
พลเรือนในพระองค์ ให้ เป็ นไปตามลักษณะ ๓ เว้ นแต่จะได้ มพี ระราชกฤษฎีกากําหนดไว้
เป็ นพิเศษ

มาตรา ๑๒๘ การแต่งตั้งและการให้ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่งให้
เป็ นไปตามพระราชอัธยาศัย
เพื่ อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
วิธกี ารเกี่ ยวกับการกําหนดตําแหน่ง การให้ ได้ รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การ
บรรจุ การแต่งตั้ง การเพิ่ มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้ องทุกข์ และการอื่ น
ตามที่ จาํ เป็ นของข้ าราชการพลเรือนในพระองค์กไ็ ด้ แต่ท้งั นี้ต้องไม่กระทบต่อพระราช
อํานาจตามวรรคหนึ่ ง
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดให้ นาํ บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน้ ี
ทั้งหมดหรือบางส่วน มาใช้ บงั คับหรือจะกําหนดให้ แตกต่างจากที่ บัญญัติในพระราชบัญญัติ
นี้กไ็ ด้

๑๓๒

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บทเฉพาะกาล

_______________
มาตรา ๑๒๙ ให้ ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
มาตรา ๑๓๔ ให้ ก.พ. อ.ก.พ.วิสามัญ และ อ.ก.พ.สามัญ ซึ่ งปฏิบัติหน้ าที่ อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
้
พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ปฏิบัติหน้ าที่ ต่ อไปจนกว่ าจะได้ ทรงพระ
ก.พ. หรื อจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรื ออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แล้วแต่กรณี
กรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้งกรรมการข้ าราชการพลเรือน หรือจนกว่ าจะได้ แต่งตั้ง อ.ก.พ.
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ แล้ วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ไม่
การดําเนินการแต่ งตั้ง ก.พ. ให้ กระทําให้ แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้ อยยีส่ ิบวันนับแต่ วนั ที่
เกินหนึ่ งร้ อยยี่ สิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตนิ ้ ใี ช้ บงั คับ
พระราชบัญญัตินีใ้ ช้ บังคับ
มาตรา ๑๓๐ ในระหว่างที่ยงั มิได้ดาํ เนินการให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําหน้าที่ ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัติน้ ีไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการจะได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัติน้ ี
การดําเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. ให้กระทําให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับ
แต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ หรือ
ข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๑๘ อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติน้ ปี ระกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ ผ้ ูน้นั เป็ นข้ าราชการพล
เรือนสามัญ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ หรือข้ าราชการประจําต่างประเทศพิเศษ ตาม

มาตรา ๑๓๑ ผูใ้ ดเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ หรือข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ หรื อ
ข้าราชการประจําต่างประเทศพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
อยูใ่ นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ผนู ้ ้ นั เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ หรือ

๑๓๓

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติน้ ี แล้ วแต่กรณี ต่อไป
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ หรื อข้าราชการประจําต่างประเทศพิเศษตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผู้ใดเป็ นข้ าราชการพลเรือนวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี ต่อไป
พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติน้ ปี ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ ผ้ ูน้นั เป็ น
ข้ าราชการพลเรือนวิสามัญต่อไป และให้ นาํ มาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้ บังคับแก่ผ้ ูน้นั เว้ นแต่ข้าราชการพลเรือนวิสามัญผู้
ซึ่ งดํารงตําแหน่งที่ ก.พ.พิจารณาเห็นว่าทําหน้ าที่ อย่างเดียวกับตําแหน่งข้ าราชการพลเรือน
สามัญ หรือข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ อยู่ในวันที่ พระราชบัญญัติน้ ปี ระกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ ผ้ ูน้นั เป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี แล้ วแต่กรณี โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ ได้ รับอยู่
ทั้งนี้ เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณสมบัติทว่ั ไปตามมาตรา ๓๐
(ข) เป็ นผู้ได้ รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาหรือที่ กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบได้ ไม่ตา่ํ กว่าประโยคมัธยมศึกษา และเป็ นข้ าราชการพลเรือนวิสามัญในตําแหน่งที่ ทาํ
หน้ าที่ อย่างเดียวกับตําแหน่งข้ าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้ าราชการพลเรือนในพระองค์
ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้ าปี
ผู้ใดเป็ นข้ าราชการพลเรือนวิสามัญตามวรรคสอง แต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ตาม (ข) ให้ ผ้ ู
นั้นเป็ นข้ าราชการพลเรือนวิสามัญไปพลางก่อน เมื่ อเข้ าเกณฑ์ตาม (ข) ก็ให้ เป็ นข้ าราชการ
พลเรือนสามัญ หรือข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี แล้ วแต่กรณี
โดยให้ ได้ รับเงินเดือนในอัตราเท่ากับเงินเดือนที่ ได้ รับอยู่

๑๓๔

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้จดั ทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๗
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนใน
พระองค์ ยังไม่ใช้บงั คับ โดยให้นาํ บทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม ตลอดจนบัญชีอตั ราเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนและบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่ งข้ าราชการพลเรือนท้ ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญและ
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ. จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
เสร็ จ และจัดตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญของทุกส่ วนราชการเข้าประเภทตําแหน่ง สาย
งาน และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และประกาศให้ทราบ จึงให้นาํ
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนใน
พระองค์ แห่งพระราชบัญญัติน้ ีมาใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ก.พ. ประกาศเป็ นต้นไป และให้
ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ ก.พ.
ประกาศ
ในการจัดตําแหน่ งและการแต่ งตั้งข้ าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมี
เหตุผลและความจําเป็ น ก.พ.อาจอนุมตั ิให้ แต่ งตั้งข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติต่าง
ไปจากคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ งและตามทีก่ ฏหมายกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะตัวได้
ให้ ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ

๑๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๓๖ ในระหว่างที่ บัญชีอตั ราเงินเดือนข้ าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติน้ ยี ัง
ไม่มผี ลใช้ บังคับ ให้ ข้าราชการพลเรือนได้ รับเงินเดือนตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้ าราชการพล
เรือน บัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓๗ ในระหว่างที่ ยังมิได้ ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้ อบังคับ
หรือระเบียบ หรือจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือกําหนดกรณีใดเพื่ อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ นาํ พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้ อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง หรือกรณีทกี่ าํ หนดไว้ แล้ วซึ่ งใช้ อยู่เดิมมาใช้ บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่ ยังมิได้ ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ.
ข้ อบังคับ หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพื่ อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ นาํ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้ อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีทกี่ าํ หนดไว้ แล้ วซึ่ งใช้ อยู่เดิมมาใช้
บังคับเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้ งกับพระราชบัญญัติน้ ี
ในกรณีทไี่ ม่อาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้ อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่
กําหนดไว้ แล้ วมาใช้ บงั คับได้ ตามวรรคหนึ่ ง การจะดําเนินการประการใดให้ เป็ นไปตามที่
ก.พ.กําหนด

มาตรา ๑๓๘ ข้ าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีทสี่ มควรให้ ออกจาก
ราชการอยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บงั คับ ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ มี ี
อํานาจสั่งลงโทษผู้น้นั หรือสัง่ ให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการ
พลเรือนที่ ใช้ อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพื่ อลงโทษ
หรือให้ ออกจากราชการ ให้ ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้ นแต่
(๑) กรณีทผี่ ้ ูบงั คับบัญชาได้ ส่งั ให้ สอบสวนโดยถูกต้ องตามกฎหมายที่ ใช้ อยู่ใน
ขณะนั้นไปแล้ วก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บงั คับ และยังสอบสวนไม่เสร็จ ก็ให้ สอบสวน
ตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณีทไี่ ด้ มกี ารสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้ องตามกฎหมายที่ ใช้ อยู่ใน
ขณะนั้นเสร็จไปแล้ วก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ให้ การสอบสวนหรือพิจารณา

มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการพลเรื อนผูใ้ ดมีกรณีกระทําผิดวินยั หรื อกรณี ที่สมควรให้ออกจาก
ราชการอยูก่ ่อนวันที่ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖
ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตาม
พระราชบัญญัติน้ ีมีอาํ นาจสัง่ ลงโทษผูน้ ้ นั หรื อสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น ส่ วนการสอบสวน การพิจารณา และการ
ดําเนินการเพื่อลงโทษหรื อให้ออกจากราชการ ให้ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่
(๑) กรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาได้สงั่ ให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ น
ขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖
ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ และยังสอบสวนไม่เสร็ จก็ให้

๑๓๖

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
แล้ วแต่กรณี นั้นเป็ นอันใช้ ได้
(๓) กรณีทไี่ ด้ มกี ารรายงานหรือส่งเรื่ อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือส่งให้ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณาโดยถูกต้ องตามกฎหมายที่ ใช้ อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ.กระทรวง
พิจารณาเรื่ องนั้นยังไม่เสร็จ ก็ให้ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะ
เสร็จ

มาตรา ๑๓๙ ข้ าราชการพลเรือนซึ่ งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่ น
หรือข้ าราชการประเภทอื่ นก่อนวันที่ พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บงั คับ ผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
หรือกรณีทสี่ มควรให้ ออกจากงานหรือให้ ออกจากราชการ ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
พนักงานเทศบาล ระเบียบพนักงานส่วนท้ องถิ่ น หรือระเบียบข้ าราชการนั้นอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บังคับ ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ มี อี าํ นาจดําเนินการทาง
วินัยแก่ผ้ ูน้นั หรือดําเนินการสั่งให้ ผ้ ูน้นั ออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้ นาํ มาตรา ๑๑๑ และ
มาตรา ๑๒๓ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๐ ผู้ใดถูกสัง่ ลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๑๘ หรือตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ผ้ นู ้นั มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ได้ ตามมาตรา
๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๖ แล้ วแต่กรณี

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็ จ
(๒) ในกรณี ที่ได้มีการสอบสวนหรื อพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ น
ขณะนั้นเสร็ จไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้การสอบสวน
หรื อพิจารณา แล้วแต่กรณี นั้นเป็ นอันใช้ได้
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรื อส่งเรื่ อง หรื อนําสํานวนเสนอ หรื อส่ งให้ อ.ก.พ.
สามัญ ใดพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญ นั้นพิจารณา
เรื่ องนั้นยังไม่เสร็ จ ก็ให้ อ.ก.พ. สามัญ นั้นพิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็ จ
มาตรา ๑๓๕ ข้าราชการพลเรื อนซึ่งโอนมาจากพนักงานส่ วนท้องถิ่นหรื อข้าราชการประเภท
อื่นก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพล
เรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ผูใ้ ดมีกรณี กระทําผิดวินยั หรื อกรณีที่สมควร
ให้ออกจากงานหรื อให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นหรื อกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นอยูก่ ่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔
ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามพระราชบัญญัติน้ ีมีอาํ นาจดําเนินการทางวินยั แก่ผนู ้ ้ นั หรื อ
ดําเนินการสัง่ ให้ผนู ้ ้ นั ออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้นาํ มาตรา ๑๐๔ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๖ ผูใ้ ดถูกสัง่ ลงโทษหรื อถูกสัง่ ให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายังมิได้ยนื่ อุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว และยังไม่พน้ กําหนดเวลาอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔
ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติ

๑๓๗

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
นี้ใช้บงั คับ ให้มีสิทธิ อุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติน้ ีได้ภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนใน
พระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๙ มาตรา ๙๐
มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือตามมาตรา ๑๓๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ ผ้ ูน้นั มีสทิ ธิร้องทุกข์ได้ ตามมาตรา ๑๒๙
มาตรา ๑๓๗ เรื่ องอุทธรณ์และเรื่ องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยนื่ ไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ และอยูใ่ นอํานาจ
การพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให้ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แล้ วแต่ กรณี พิจารณา
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
เรื่ องอุทธรณ์และเรื่ องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.
๒๕๓๕ ที่ได้ยนื่ ต่อ อ.ก.พ. สามัญหรือ ก.พ. ในวันหรื อหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔
ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับและเป็ นกรณี ที่มีการลงโทษหรื อสั่งการไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔
ข้ าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๖ ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ ให้ ก.พ.ค. เป็ นผูพ้ จิ ารณาดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๔๒ การใดอยู่ระหว่างดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๑๘ ในวันที่ พระราชบัญญัติน้ ใี ช้ บงั คับ การดําเนินการต่อไปสําหรับการนั้น ให้

มาตรา ๑๓๘ การใดที่ อยู่ระหว่างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได้ ตามพระราชบัญญัติ

๑๓๘

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นไปตามที่ ก.พ.กําหนด

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้ บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี หรือมีกรณี
ที่ ไม่อาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี การดําเนินการต่อไปในเรื่ องนั้นจะสมควร
ดําเนินการประการใดให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ. กําหนด

มาตรา ๑๔๓ การใดที่ เคยดําเนินการได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนที่ ใช้
อยู่ก่อนวันใช้ บงั คับพระราชบัญญัติน้ ี และมิได้ บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติน้ ี จะดําเนินการ
ได้ ประการใด ให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.กําหนดโดยไม่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมาย
มาตรา ๑๓๙ การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรื อนสามัญเข้าตาม
อัตราในบัญชี ท ้ายพระราชบัญญัติน้ ี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะรั ฐมนตรี
กําหนด
เพือ่ ประโยชน์ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ข้ าราชการพลเรือนสามัญทีไ่ ด้ รับ
เงินเดือนยังไม่ ถึงขั้นตํ่าของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินใี้ ห้ ได้ รับเงินเดือนไม่ ตํ่ากว่า
ขั้นตํ่าชั่วคราวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินีแ้ ละให้ ได้ รับการปรับเงินเดือนจนได้ รับ
เงินเดือนในขั้นตํ่าของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินีต้ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะ
รัฐมาตรีกาํ หนด
มาตรา ๑๔๐ ในกรณีที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการประเภทต่ า ง ๆ กํ า หนดให้ นํ า
กฎหมายว่ าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือนในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับข้ าราชการพลเรือนสามัญมา
ใช้ บังคับหรื อใช้ บังคับโดยอนุ โลม ให้ ยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม มาใช้ บั ง คับ หรื อ ใช้ บั ง คับ โดยอนุ โ ลมต่ อ ไป การให้ นํ า
พระราชบัญญัตินี้ไปใช้ บังคับกับข้ าราชการประเภทดังกล่ าวทั้งหมดหรือบางส่ วน ให้ กระทํา
ได้ โดยมติขององค์ กรกลางบริ หารงานบุคคลหรื อองค์ กรที่ทําหน้ าที่องค์ กรกลางบริ หารงาน

๑๓๙

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
บุคคลของข้ าราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.................................
นายกรัฐมนตรี

.................................
นายกรัฐมนตรี

๑๔๐

