
กฎ  ก.พ. 
ฉบับที่  15  (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535 
วาดวยการสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง  ประจํากรม   

ประจํากอง  หรือประจําจงัหวัด 

    

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8  (5)  และมาตรา  69   แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ก.พ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  
ก.พ. ไวดังตอไปนี้ 

   ขอ  1 กฎ  ก.พ. นี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจากประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ 2  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52  มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง   ประจํากรม   ประจํากอง  หรือประจําจังหวัดแลวแตกรณี   
เปนการชั่วคราว  โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ดังตอไปนี้ 

  (1)  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา 
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  หรือถกูฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแต 
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีที่ถูกฟองนั้น  พนักงาน
อัยการรับเปนทนายแกตางให  และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไป  จะเปนอุปสรรค
ตอการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

   (2)  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตอง 
คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวา 
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทํา 
หรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  (3)  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  และ 
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  และการละทิ้งหรือ 
ทอดทิ้งหนาที่ราชการนัน้เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
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   (4)  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพ 
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพ 
เปนหนังสือ 

  (5)  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ 
สอบสวนตามมาตรา  114  (4) 

  (6)  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ 
สอบสวน  หรือมีการใชสาํนวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  115  หรือ 
มีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ซึ่งออกตามความในมาตรา  115 

  (7)  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา  หรือ 
มีกรณีเปนที่สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น  ซึ่ง 
ผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเห็นวากรณีมีมูล  และถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไป   
อาจเกิดการเสียหายแกราชการ 

  (8)  กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการโดยไดรับ 
อนุมัติจาก  ก.พ. 

  ขอ  3  การขอให  ก.พ. พิจารณาอนุมัติกรณีตามขอ 2  (8)  ใหแสดงรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

   (1)  คําชี้แจงเหตุผลความจําเปนพิเศษเพื่อประโยชนแกราชการและระยะเวลา 
ที่จะสั่งใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง  ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัด   
แลวแตกรณี 

  (2)  หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่ง 
ใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง  ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัด  แลวแตกรณี 
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  ขอ  4  การสัง่ขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง   
ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัด  แลวแตกรณี  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52   
สั่งไดเปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา  เวนแตการสั่งตามขอ 2 (8)  ใหสั่ง 
ไดไมเกินกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติจาก  ก.พ.  แตตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งให 
ประจํา 

   เมื่อมีการสั่งขาราชการพลเรือนสามัญผูใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง   ประจํา
กรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัดแลว  และถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52  เห็นวายังมี 
เหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตองสั่งใหผูนั้นประจําตอไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ใหขออนุมัติขยายเวลาตอ  ก.พ. ไดอีก  แตการขอขยายเวลาเมื่อรวมกับกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ตองไมเกินหนึ่งปหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา  ทั้งนี้  ใหขอขยายเวลากอนวันครบ
กําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน  เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนพิเศษ  อาจขออนุมัติ
ขยายเวลาตอ ก.พ. กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวาสามสิบวันได 

  การขออนุมัติขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความในขอ  3  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  5  การสัง่ขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง  หรือประจําทบวง  
แลวแตกรณี  ใหสั่งไดสําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  10  ข้ึนไป 

   การสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากรม  หรือประจําจังหวัด   แลวแตกรณี  
ใหสั่งไดสําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  9  ลงมา  เวนแต 

  (1)  การสั่งขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด
กระทรวงหรือทบวง  แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใหประจํากรมใหสั่งได
สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  11  ลงมา 

  (2) การสั่งขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและ 
มีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีใหประจํากรม 
ใหสั่งไดสําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  10  ลงมา 
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   การสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากอง  ใหสั่งไดสําหรับผูดํารงตําแหนง 
ตั้งแตระดับ  7  ลงมา 

   ขอ  6  เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52  สั่งขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 
ใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง   ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัด  แลวแตกรณี   
โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว  เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลาตามขอ  4   
ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน 
ที่ผูนั้นมีคุณสมบิตตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นซึ่งเปนตําแหนงตั้งแตระดับ  10  ข้ึนไป  ใหดําเนินการ 
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   แตงตั้ง 

  ขอ  7  การใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน  การแตงตั้ง  การเลื่อนขั้น 
เงินเดือน  การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูก 
สั่งใหประจํากระทรวง  ประจําทบวง  ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัด  แลวแต 
กรณี  ตามกฎ  ก.พ. นี้  ใหถือเสมือนวาขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกสั่งนัน้ดํารงตําแหนงเดิม 

  ขอ  8  ในกรณีที่ไดสั่งขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหประจํากระทรวง  ประจํา
ทบวง  ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัด  อยูกอนวันที่กฎ  ก.พ. นี้ใชบังคับใหนํากฎ   
ก.พ.  ฉบับที่  4  (พ.ศ.2518)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2518  มาใชบังคับแกกรณีดังกลาวตอไป  เวนแตกรณีที่จะขยายเวลาใหประจํากระทรวง  
ประจําทบวง  ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัด  แลวแตกรณี  ใหดําเนินการตามกฎ   
ก.พ.  ฉบับนี้ 

   ในกรณีที่ไดสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง   ประจําทบวง   
ประจํากรม  ประจํากอง  หรือประจําจังหวัดตามวรรคหนึ่งไวแลวเปนเวลาตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป   
ถายังมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองสั่งใหประจําตอไปอีก  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52   
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ดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาตอ  ก.พ.  ตามกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  แตจะขออนุมัติขยายเวลาไดอีก 
เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาครั้งกอน 

     ใหไว  ณ  วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2540 

      (ลงชื่อ)     พลเอก  ชวลิต   ยงใจยุทธ 
                 (ชวลติ  ยงใจยุทธ) 
         นายกรัฐมนตรี 
          ประธาน  ก.พ. 
 
( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114  ตอนที่ 13 ก  วันที่  21 เมษายน 2540) 


