
 

พระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคาํแนะนําและยินยอมของสภานิติ 

บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันท  ี่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช   ๒๕๒๐ 

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

(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

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

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

(๗) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๘) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๓๕ ลงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท 

แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน และมิใหนําคําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ 

ลงวันท  ี่ ๒๑ ตลุ าคม ๒๕๑๙ มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน 
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับ 

ราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวงบวง กรมฝายพลเรือน 

“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามกฎหมายใหรับราชการ 

โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวงกรมฝายพลเรือน 

“กระทรวง” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงหรือมีฐานะเทียบเทากระทรวงดวย 

“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงรัฐมนตรีวาการทบวงและหมายความ 

รวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเปน

ผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงดวย 

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 

“รองปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดทบวงดวย 

“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดวย 

“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดวย 

“รองอธิบดี” หมายความรวมถึงรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดวย 

“ผูชวยอธิบดี” หมายความรวมถึงผูชวยหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดวย 

“สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ 

นายกรัฐมนตรี” หมายความวา สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ซึ่งกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินบัญญัติให

หวัหนาสวนราชการนั้นรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ลักษณะ ๑ 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

_______________ 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.” ประกอบดวย 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดย

ตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการและการจัดสวนราชการ ดานการพัฒนา 

องคการ ดานการบริหารและการจัดการและดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่

ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน ทั้งนี้ ตองเปนผูที่ 
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ดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทา แตถาจะแตงตั้งผูที่ไมเคยเปนขาราชการหรือเคยเปน

ขาราชการแตดํารงตําแหนงต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่เทียบเทาจะดําเนินการเพื่อแตงตั้งไดไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงหัวหนาหรือรองหัวหนาสวน 

ราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง หัวหนาหรือรองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมี

หัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด ซึ่งไดรับเลือก

จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวในกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎ ก.พ. จํานวนหาคน ซึ่งแตละคนสังกัดอยูตางกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง

หรือทบวง 

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ตองไมเปนขาราชการการเมืองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงตาม (๒) ผูใด 

ออกจากราชการพลเรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม(๒) หรือโอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง หรือ

สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงอื่นที่มีกรรมการตาม (๒) สังกัดอยูแลว ใหผูนั้นพนจาก

ตําแหนงกรรมการ 

 

มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงไดคราวละสองป ถาตําแหนง 

กรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาหาคน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไป

ได 

เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน  

เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทน

นั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการใหม  

ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการใหม 

 

มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของขาราชการ 

พลเรือน และการจัดระบบราชการพลเรือน 

(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ 

ฝายพลเรือน 

(๓) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรมฝายพลเรือน  

การจัดและการพัฒนาสวนราชการและวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการฝายพลเรือน 
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(๔) พิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือน 

(๕) ออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติ 

จากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้มติของ ก.พ. ตามขอนี้ 

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 

(๗) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจงเพื่อใหกระทรวงทบวง กรมปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

นี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หาง

หุนสวนบริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือใหผูแทนหนวยราชการรัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนบริษัท ขาราชการ

หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง ทบวง กรมรายงานเกี่ยวกับการ

สอบการบรรจุ การแตงตั้งการเล่ือนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงในลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงและของสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง

ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ไปยัง ก.พ. 

(๘) รายงานนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ปรากฏวากระทรวง ทบวงกรม ไมปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือปฏิบัติการโดยไมเหมาะสมเพื่อนายกรัฐมนตรีจะไดพิจารณาและสั่งการตอไป 

(๙) รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่คาครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมากหรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน 

เกื้อกูลสําหรับขาราชการยังไมเหมาะสมเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนงเงินเพิ่ม

คาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลสําหรับขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม 

(๑๐) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความตองการกําลังคนของ 

กระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือน และทุนเลาเรียนหลวง ตลอดจนการจัดสรรผูรับทุนของรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษาแลวเขา

รับราชการในสวนราชการตาง ๆ 

(๑๑) ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อควบคุมดูแลขาราชการฝายพลเรือนที่ศึกษาหรือฝกอบรมใน 

ตางประเทศ และเพื่อดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศรวมทั้งเพื่อควบคุมการศึกษา ความ

ประพฤติ และการใชจาย ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา การกําหนดวินัย และการ

ลงโทษสําหรับนักเรียนดังกลาว ทั้งนี้ ใหถือวาเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวน

ราชการที่เปนสถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

(๑๒) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นเพื่อ 

ประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 

(๑๓) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๔) พิจารณาการแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของ 

ขาราชการพลเรือน 

(๑๕) ปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
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มาตรา ๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีไดรับรายงานของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘) ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งให 

กระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติการใหถูกตองหรือเหมาะสมตอไป และใหกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติใหเปนไปตามคําส่ังของ

นายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. ที่รายงานตามมาตรา ๘ (๘)ใหสงความเห็นของ 

นายกรัฐมนตรีให ก.พ. พิจารณาและถา ก.พ. พิจารณาแลวยังยืนยันตามมติเดิม ให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัยและเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดให ก.พ. และกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติใหเปนไปตามมติของ

คณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา ๑๐ การประชุม ก.พ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม ก.พ. ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือก 

กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน 

ในการประชุม ก.พ. ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ 

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๑ ก.พ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. วิสามัญ” เพื่อทําการ 

ใด ๆ แทนได 

การตั้ง อ.ก.พ. วสิามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ  

การอุทธรณหรือการรองทุกข ใหตั้งจากกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯแตงตั้งอยางนอยสองคนและขาราชการ

พลเรือนผูไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด 

อนุกรรมการซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือน ถาออกจากราชการพล 

เรือน ใหพนจากตําแหนง 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง พนจากตําแหนงตามวาระ ให อ.ก.พ. วิสามัญ 

ที่ไดรับแตงตั้งจาก ก.พ. คณะนั้นพนจากตําแหนงไปดวย ในระหวางที่ยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการ

ใหม ให อ.ก.พ. วิสามัญปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญใหม 

 

มาตรา ๑๒ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.พ.” โดยมี 

เลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

สํานักงาน ก.พ. มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. และดําเนินการตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

(๒) วิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบราชการพลเรือน 

(๓) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน 
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(๔) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือนการจัดและการพัฒนาสวน 

ราชการ และวิธีปฏิบัติราชการของขาราชการฝายพลเรือน 

(๕) พัฒนาระบบขอมูลและจัดทําแผนกําลังคนในราชการพลเรือน 

(๖) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 

สําหรับขาราชการพลเรือน 

(๗) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการพลเรือน 

(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลเพื่อสนองความตองการกําลังคนของกระทรวง ทบวง กรมฝายพล 

เรือน และทุนเลาเรียนหลวง ตลอดจนการจัดสรรผูรับทุนของรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในสวนราชการ

ตาง ๆ ตามนโยบายและะเบียบที่ ก.พ.กําหนด 

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลขาราชการฝายพลเรือนที่ศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ และการ 

ดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือนในตางประเทศ 

(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ 

อยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน และการกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับและระดับ

ตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 

(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 

(๑๒) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๓ ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญเรียกโดยยอวา อ.ก.พ. สามัญดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง เรียกโดย 

ยอวา อ.ก.พ. กระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวงโดยออกนามกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการนั้น ๆ 

(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมเรียกโดยยอวา อ.ก.พ. กรม  

หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม โดยออกนามกรมหรือสวนราชการนั้นๆ 

(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา อ.ก.พ. จังหวัด โดยออกนามจังหวัดนั้น ๆ 

 

มาตรา ๑๔ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนประธานปลัดกระทรวงเปนรอง 

ประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และ

อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมี 

ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่

เทียบเทา 
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(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไปใน 

กระทรวงนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนหาคน ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทอื่นบัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนไปใชบังคับแกขาราชการประเภทใด คําวา “ขาราชการพลเรือน” ใหหมายถึงขาราชการประเภทนั้น 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถาออกจาก 

ราชการพลเรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกกระทรวงเดิม ใหพน

จากตําแหนงอนุกรรมการ 

 

มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติราชการใน 

กระทรวง 

(๒) พิจารณาการกําหนดและการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆภายในกระทรวง 

(๓) พิจารณาปรับปรุงโครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาสวนราชการในกระทรวง 

(๔) พิจารณากําหนดนโยบาย กํากับดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการภายในกระทรวง  

เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) พิจารณาใหความเห็นแกรัฐมนตรีเจาสังกัดตามที่รัฐมนตรีเจาสังกัดปรึกษา 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

(๘) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. กระทรวงเสนอตอ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรองประธาน และ

ผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคนเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่ง

ประธาน อ.ก.พ.แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมี 

ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่

เทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงระดับ  

๑๐ ขึ้นไปในสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหาคน 

 

 

 

 

 



- ๘-
 

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

อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถาออกจาก 

ราชการพลเรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกสํานักนายกรัฐมนตรี 

ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 

มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. ทบวง ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการทบวงเปนประธาน ปลัดทบวงเปนรองประธาน  

และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคนเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่ง

ประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมี 

ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่

เทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงรองปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป 

ในทบวงนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 

ก.พ. จํานวนหาคน 

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

อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถาออกจากราชการ ไดรับ 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกทบวงเดิม ใหพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 

มาตรา ๑๘ ใหสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของ 

นายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี มี อ.ก.พ. ทําหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวงประกอบดวยนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรอง

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน หัวหนาสวนราชการนั้น

เปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคนเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง 

และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมี 

ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๙ หรือตําแหนงที่

เทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไปใน 

สวนราชการนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือน ผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 

ก.พ. จํานวนหาคน ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทอื่นบัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนไปใชบังคับแกขาราชการประเภทใด คําวา “ขาราชการพลเรือน” ใหหมายถึงขาราชการประเภทนั้น 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถาออกจาก 

ราชการพลเรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกสวนราชการเดิม ใหพน

จากตําแหนงอนุกรรมการ 

 

 



- ๙-
 

มาตรา ๑๙1 ใหราชบัณฑิตยสถานม  ี อ.ก.พ. ทําหนาที   อ.ก.พ. กระทรวงประกอบดวยนายกรัฐมนตรีใน 

ฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเปน

รองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนงและ

อนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมี 

ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๙ หรือตําแหนงที่

เทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๙ ในราชบัณฑิตยสถานซึ่งไดรับเลือกจาก 

ขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนหาคน 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถาออกจากราชการพล 

เรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกราชบัณฑิตยสถาน ใหพนจาก

ตําแหนงอนุกรรมการ 

 

มาตรา ๒๐ ใหนําความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับแก อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖  

อ.ก.พ. ทบวงตามมาตรา ๑๗ อ.ก.พ. ทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑2 อ.ก.พ. กรมและ อ.ก.พ. สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมประกอบดวยอธิบดีเปนประธาน  

รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธานและอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมี 

ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือ

ตําแหนงที่เทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีที่มิไดรับมอบหมายใหเปนรองประธาน ผูดํารง 

ตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป ผูชวยอธิบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากองหรือเลขานุการกรมใน

กรมนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนหกคน ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทอื่นบัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนไปใชบังคับแกขาราชการประเภทใด คําวา “ขาราชการพลเรือน” ใหหมายถึงขาราชการประเภทนั้น 

สําหรับสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง และสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง  

ให อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง หรือ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดทบวงแลวแตกรณี ทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
1มาตรา 19 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 
2มาตรา 21 วรรคสาม ยกเลิกโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 



- ๑๐-
 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ถาออกจาก 

ราชการพลเรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒) หรือโอนไปรับราชการนอกกรมเดิม ใหพนจาก

ตําแหนงอนุกรรมการ 

 

มาตรา ๒๒ อ.ก.พ. กรมและ อ.ก.พ. สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการ 

ในกรม 

(๒) พิจารณาการกําหนดและการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆภายในกรม 

(๓) พิจารณาปรับปรุงโครงสราง การบริหารงาน การจัดและการพัฒนาสวนราชการในกรม 

(๔) พิจารณากําหนดนโยบาย กํากับดูแล และสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการภายในกรม เพื่อ 

เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข  

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) พิจารณาใหความเห็นแกอธิบดีตามที่อธิบดีปรึกษา 

(๗) ปฏิบัติการตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

(๙) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. กรม เสนอตอกระทรวงเจาสังกัด  

และ ก.พ. 

 

มาตรา ๒๓ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวา 

ราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมี 

ผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนสามคน ทั้งนี้ จะตองเปนหรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือ

ตําแหนงที่เทียบเทา 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดที่มิไดรับมอบหมายใหเปนรองประธาน  

ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ แตงตั้งไปประจํา

จังหวัดนั้น ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

จํานวนหกคน ซึ่งแตละคนสังกัดอยูตางกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑-
 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 

อนุกรรมการซึ่งแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงและไดรับเลือกตาม (๒) ผูใดออกจาก 

ราชการพลเรือน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นที่มิใชตําแหนงตาม (๒)ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในจังหวัดอื่น หรือ

โอนไปสังกัดกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงอื่นที่มีอนุกรรมการตาม 

(๒) สังกัดอยูแลว ใหผูนั้นพนจากตําแหนงอนุกรรมการ 

 

มาตรา ๒๔ อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณากําหนดนโยบายและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติราชการใน 

จังหวัด 

(๒) พิจารณากําหนดนโยบาย และประสานการพัฒนาขาราชการในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย 

ของกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนกํากับดูแลและสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาขาราชการในจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) พิจารณาใหความเห็นแกผูวาราชการจังหวัดตามที่ผูวาราชการจังหวัดปรึกษา 

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

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 

(๗) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. จังหวัดเสนอตอกระทรวงที่ 

เกี่ยวของ และ ก.พ. 

 

มาตรา ๒๕ อนุกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๖ (๑) และ (๒)มาตรา ๑๗ (๑) และ  

(๒) มาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) มาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) และมาตรา ๒๓ (๑) และ (๒) ใหอยูใน

ตําแหนงไดคราวละสองป ถาตําแหนงอนุกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีอนุกรรมการเหลืออยูอีกไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๖ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒)มาตรา ๑๘ (๑) และ (๒)

มาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) มาตรา ๒๑ (๑) และ (๒) หรือมาตรา ๒๓ (๑) และ (๒) แลวแตกรณีรวมกัน ใหอนุกรรมการที่เหลือ

ปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เมื่อตําแหนงอนุกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งอนุกรรมการแทนภายในกําหนด 

สามสิบวัน เวนแตวาระของอนุกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งอนุกรรมการแทนก็ได ผูซึ่งไดรับแตงตั้ง

เปนอนุกรรมการแทนนั้นใหอยูในแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

อนุกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะแตงตั้งใหเปนอนุกรรมการอีกก็ได 

ในกรณีที่อนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งอนุกรรมการใหมใหอนุกรรมการนั้น 

ปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งอนุกรรมการใหม 

 

 

 

 

 

 



- ๑๒-
 

มาตรา ๒๖ กระทรวงหรือทบวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติใหมีแต อ.ก.พ.กระทรวง หรือ  

อ.ก.พ. ทบวง แลวแตกรณีก็ไดในกรณีเชนวานี้ ให อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. ทบวง ทําหนาที่ อ.ก.พ. กรมดวย 

 

มาตรา ๒๗ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะกําหนดจํานวนอนุกรรมการตามมาตรา ๑๔  

(๒) มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) มาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๑๙ (๒)มาตรา ๒๑ (๒) หรือมาตรา ๒๓ (๒) แลวแตกรณี ให

นอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในมาตรานั้น ๆ ก็ได 

 

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

อนุโลม 

 

ลักษณะ ๒ 

บททั่วไป 

____________ 

 

มาตรา ๒๙ ขาราชการพลเรือนมี ๓ ประเภท 

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับเงินเดือนในอัตราสามัญ  

และไดรับแตงตั้งตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๓ 

(๒) ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองค 

พระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๓) ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน 

ตางประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการเมืองตามที่บัญญัติไวใน ลักษณะ ๕ 

 

มาตรา ๓๐ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

(๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม 

สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมายวาดวย 

ระเบียบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 

 

 

 



- ๑๓-
 

(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล 

เรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔) ก.พ. อาจ 

พิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สวนผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๑) หรือ(๑๒) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจาก

ราชการไปเกินสองปแลวหรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๓) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว 

และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ ก.พ. อาจพิจารณายกเวนให

เขารับราชการได มติของ ก.พ. ในการประชุมปรึกษายกเวนเชนนี้ตองไดคะแนนเสียงสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่

ประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ 

การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.  

วางไว 

ผูที่เปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแต 

คุณสมบัติตาม (๖) หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 

 

มาตรา ๓๑3 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการพล 

เรือน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการออมทรัพยของขาราชการพลเรือนคณะรัฐมนตรีจะวางระเบียบและ 

วิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของขาราชการพลเรือนไวเปนเงินสะสมก็ได โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินสะสมนั้นใหใน

อัตราไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจําของธนาคารพาณิชย 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้ใหจายคืนหรือใหกูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการสวัสดิการสําหรับขาราชการ 

พลเรือนตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

มาตรา ๓๓ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ หรือ 

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด 

 

มาตรา ๓๔ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

 

 

_________________________________________ 
3มาตรา 31 แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 



- ๑๔-
 

มาตรา ๓๕ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลาหยุด 

ราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๓๖ เครื่องแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเครื่องแบบ 

ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

 

มาตรา ๓๗ บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 

ลักษณะ ๓ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ 

______________ 

 

หมวด ๑ 

การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

______________ 

มาตรา ๓๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมีชื่อในการบริหารงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา 

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และอาจมีตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงานตามที่กระทรวง 

ทบวง กรม ทําความตกลงกับ ก.พ. อีกก็ได 

 

มาตรา ๓๙ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญม  ี ๓ ประเภท 

(๑) ตําแหนงประเภททั่วไป 

(๒) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๓) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๔๐ ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๑๑ ระดับ คือระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ  

๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ โดยตําแหนงระดับ ๑ เปนระดับต่ําสุด เรียงสูงขึ้น

ไป เปนลําดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตําแหนงระดับ ๑๑ เปนระดับสูงสุด 

ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใดจํานวนเทาใด ให 

เปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ก.พ. จะมอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดเปนผูกําหนดแทนตามหลักเกณฑ 

มาตรฐานและวิธีการที   ก.พ. กําหนดก็ได 

การกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใดใหประเมินความยาก 

และคุณภาพของงานในตําแหนงนั้นแลวปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. จัดทําไวตามมาตรา 

๔๒ การปรับตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงที่มีลักษณะงานอยางเดียวกันเขา

ประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกัน ที่มีความยากและคุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกัน

โดยประมาณเขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน 

 

 

 

 



- ๑๕-
 

ในกรณีที่สวนราชการใดเห็นวา ก.พ. กําหนดจํานวนตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในสวน 

ราชการนั้นไมเหมาะสม สวนราชการนั้นจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก็ได ถาคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรแกไข

การกําหนดจํานวนตําแหนงนั้น ใหสงเรื่องให ก.พ.พิจารณาทบทวนใหม 

 

มาตรา ๔๑ เมื่อ ก.พ. กําหนดใหมีตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดระดับใด ในสวน 

ราชการใด จํานวนเทาใด ตามมาตรา ๔๐ แลวใหสํานักงาน ก.พ. ประสานกับสํานักงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ

ในแตละป สําหรับตั้งเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน 

 

มาตรา ๔๒ ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงไวเปนบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหนง 

ขาราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงใน

ประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกันและระดับ

เดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงระดับ ๑ ไดแกตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน มีลักษณะงานที่ไมยาก ปฏิบัติงาน 

ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ หรือสอนงานอยางใกลชิด หรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง แบบอยาง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู

อยางแนชดั ละเอียดถี่ถวนซึ่งปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถระดับพื้นฐานขั้นตน 

(๒) ตําแหนงระดับ ๒ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน มีลักษณะงานที่คอนขางยากปฏิบัติงานภายใตการกํากับ  

ตรวจสอบ หรือสอนงานเปนระยะหรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง แบบอยางหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ซึ่งจําเปนตอง

ปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถระดับพื้นฐานขั้นสูง หรือ 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานที่คอนขางยากปฏิบัติงานภายใตการ 

กํากับ ตรวจสอบ หรือสอนงานเปนระยะ หรือปฏิบัติงานตามคําส่ังแบบอยางหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ซึ่ง

จําเปนตองปฏิบัติโดยผูไดรับการอบรมหรือมีประสบการณการปฏิบัติงานในงานที่ไมยากมาแลว 

(๓) ตําแหนงระดับ ๓ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน มีลักษณะงานที่ยากพอสมควรปฏิบัติงานภายใตการกํากับ  

แนะนํา ตรวจสอบบาง หรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง แบบอยางหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูบาง ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาที่ ก.พ. รับรองใหบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงระดับนี้ หรือ 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานที่ยากพอสมควรปฏิบัติงานภายใตการ 

กํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนําบาง หรือปฏิบัติงานตามคําส่ัง แบบอยาง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูบาง ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติ

โดยผูไดรับการอบรมหรือมีประสบการณการปฏิบัติงานในงานที่คอนขางยากมาแลว 

(๔) ตําแหนงระดับ ๔ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน มีลักษณะงานที่ยาก ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ ตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๖-
 

หรือแนะนําเฉพาะในบางกรณีที่จําเปน ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาที่ ก.พ. รับรองใหบรรจุ

และแตงตั้งในตําแหนงระดับนี้ 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานที่ยากปฏิบัติงานภายใตการกํากับ  

ตรวจสอบ หรือแนะนําเฉพาะในบางกรณีที่จําเปนในการปฏิบัติงานจําเปนตองแกปญหาคอนขางบอย ตองประยุกต

ประสบการณและความชํานาญงาน เพื่อปรับวิธีการและแนวดําเนินการใหเหมาะสมกับสถานการณซึ่งจําเปนตองปฏิบัติ

โดยผูไดรับการอบรมหรือมีประสบการณการปฏิบัติงานในงานที่ยากพอสมควรมาแลว หรือ 

(ค) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานระดับตนในงานสนับสนุนมีลักษณะงานตองกํากับ แนะนํา  

ตรวจสอบ และควบคุมผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูง

พอสมควร 

(๕) ตําแหนงระดับ ๕ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่คอนขางยากมาก ปฏิบัติงานโดยไมจําเปนตองมีการ 

กํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนํา ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาที   ก.พ. รับรองใหบรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนงระดับนี้ 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานที่คอนขางยากมาก ปฏิบัติงานโดยไม 

จําเปนตองมีการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนํา ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูไดรับการอบรมหรือมีประสบการณการปฏิบัติงาน

ในงานที่ยากมาแลว หรือ 

(ค) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานในงานเทคนิค งานสนับสนุน งานชางฝมือหรือหัวหนาสวน 

ราชการประจําอําเภอ มีลักษณะงานตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และควบคุมผูปฏิบัติงานจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนงานที่มี

หนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูง 

(๖) ตําแหนงระดับ ๖ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานที่ยากมากปฏิบัติงานโดยจําเปนตองมี 

การตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบคอนขางมาก ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความ

ชํานาญงานและประสบการณที่แสดงใหเห็นวาสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบดวยตนเองได 

(ข) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานเทียบเทากองในงานสนับสนุนของสวนราชการ หัวหนาสวน 

ราชการประจําจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ มีลักษณะงานตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และบังคับบัญชา

ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งซึ่งเปนงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานคอนขางสูงมากหรือ

ตําแหนงหัวหนาหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกันหรือ 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ  

ความชํานาญงาน และประสบการณสูงในงานวิชาชีพเฉพาะ 

(๗) ตําแหนงระดับ ๗ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานที่เปนกอง มีลักษณะงานจัดการ และตองกํากับ ตรวจสอบ และ 

บังคับบัญชาผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร ซึ่งเปนงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของ

งานสูงมาก หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจํา

อําเภอ หรือหัวหนาหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเทียบไดระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 



- ๑๗-
 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานที่ยากเปนพิเศษปฏิบัติงานโดย 

จําเปนตองมีการตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบมากซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความ

ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากหรือลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงานตรวจการใน

งานเทคนิคเฉพาะดาน หรือตรวจการในงานหลักตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับกรม หรือ 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ  

ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากในงานวิชาชีพเฉพาะ 

(๘) ตําแหนงระดับ ๘ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานที่เปนกอง มีลักษณะงานจัดการ และตองกํากับ ตรวจสอบ และ 

บังคับบัญชาผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร ซึ่งเปนงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของ

งานสูงมากเปนพิเศษ หรือตําแหนงหวัหนาหนวยงานเทียบเทากอง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หรือหัวหนา

หนวยงานอื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกัน 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ มีลักษณะงานที่ยากมากเปนพิเศษ ปฏิบัติงานโดย 

จําเปนตองมีการตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา หรือลักษณะงานชวยหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

หรือลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการ หรือตรวจการในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรือตรวจการในงานหลักตาม

อํานาจหนาที่ของสวนราชการระดับกรม ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และ

ประสบการณสูงมากเปนพิเศษ หรือ 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ  

ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษในงานวิชาชีพเฉพาะ 

(๙) ตําแหนงระดับ ๙ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะผูชวยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง  

ผูชวยหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือ

ผูชวยหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งจําเปนตอง 

ปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่ยอมรับ

ในวงการดานนั้น 

(ง) ตําแหนงสําหรับหัวหนาหนวยงานที่สูงกวากอง ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในงานหลักตาม 

อํานาจหนาที่ของกรม และเปนงานที่มีความหลากหลาย ความยาก และมีคุณภาพของงานสูงมากกวากองหรือ 

(จ) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงาน 

ใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง หรือลักษณะงานอื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพ

ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน 

(๑๐) ตําแหนงระดับ ๑๐ ไดแก 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘-
 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือจังหวัด 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง รอง 

หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือรอง

หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งจําเปนตอง 

ปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมากและมีความเชี่ยวชาญและผลงานเปนที่

ยอมรับในวงการดานนั้น 

(ง) ตําแหนงสําหรับหัวหนาสวนราชการระดับสถานเอกอัครราชทูตหรือเทียบเทา 

(จ) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการ หรือลักษณะงาน 

ใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่

เกี่ยวของมาแลว หรือลักษณะงานอื่นที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน 

(๑๑) ตําแหนงระดับ ๑๑ ไดแก 

(ก) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง 

(ข) ตําแหนงสําหรับผูบริหารระดับสูง ในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด 

กระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(ค) ตําแหนงสําหรับลักษณะงานวิชาชีพเฉพาะหรือลักษณะงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตามอํานาจ 

หนาที่หลักของกระทรวงหรือทบวง ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง

มากเปนพิเศษ อีกทั้งทรงคุณวุฒิและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 

(ง) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่รายงานตรงตอนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยาก  

และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษเทียบไดระดับเดียวกับตําแหนงอื่นในระดับนี้ 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหแสดงประเภทตําแหนง ชื่อของสายงาน ลักษณะงานโดยทั่วไปของสาย 

งาน ชื่อของกลุมตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของกลุมตําแหนงลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงจะตองมี และระดับของตําแหนงในกลุมนั้นดวย 

 

มาตรา ๔๓ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตําแหนงใดบังคับบัญชา 

ขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด ในฐานะใดใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ 

มอบหมายโดยทําเปนหนังสือ 

 

มาตรา ๔๔ ให ก.พ. ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญให 

เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดีการใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามที่ ก.พ. กําหนด

ตามมาตรา ๔๐ ก็ดี หรือลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดที่ ก.พ. กําหนด 

 

 

 

 

 

 



- ๑๙-
 

ตามมาตรา ๔๐เปลี่ยนแปลงไปก็ดี ให ก.พ. พิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหมใหเหมาะสม ทั้งนี้ ก.พ. จะ

มอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดดําเนินการแทนก็ได 

ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ. หรือผูที่ ก.พ.มอบหมายมีอํานาจยุบเลิก 

ตําแหนงหรือตัดโอนตําแหนงหรือตัดโอนขาราชการพลเรือนสามัญหรือตัดโอนตําแหนงและขาราชการพลเรือนสามัญที่เกิน

อยูในสวนราชการใดไปไวในสวนราชการอื่นไดตามความจําเปน โดย ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายอาจเปลี่ยนชื่อตําแหนง 

สายงาน หรือระดับตําแหนงเปนอยางอื่นไดตามความเหมาะสม 

เมื่อ ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมายมีมติหรือส่ังตามวรรคสอง ใหสวนราชการฝายรับโอนและสวน 

ราชการเดิมดําเนินการใหเปนไปตามมติหรือคําส่ังนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การดําเนินการตามวรรคสาม หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหนงไปดวย ใหสวนราชการฝาย 

รับโอนและสวนราชการเดิมดําเนินการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด และใหถือวา

การตัดโอนอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการโอนงบประมาณรายจายตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 

มาตรา ๔๕4 ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด  

ระดับใด จะไดรับเงินเดือนในอันดับใดตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด

โดยใหไดรับในขั้นต่ําของอันดับ ในกรณีที่จะใหไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

หมวด ๒ 

การบรรจุและการแตงตั้ง 

_______________ 

 

มาตรา ๔๖ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด  

ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับสําหรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑  

มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ 
 

มาตรา ๔๗ ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไป หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาด 

คุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๕๖ดวย 

สําหรับผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๔) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับบรรจุ 

และแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตําแหนงขาราชการการเมืองแลว 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 
4มาตรา 45 แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 



- ๒๐-
 

มาตรา ๔๘ ให ก.พ. เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในการนี้ ก.พ. จะ 

มอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดเปนผูดําเนินการสอบแทนก็ได ทั้งนี้ ก.พ. จะกําหนดใหมีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ

ในกระทรวง ทบวง กรม เปนการทั่วไปหรือในหนวยราชการใด หรือในทองที่ใดเปนการเฉพาะแหง และจะกําหนดใหรับ

สมัครสอบแขงขันเฉพาะผูมีคุณสมบัติอยางใด สําหรับการสอบแขงขันครั้งใดก็ได 

หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแขงขันตลอดจนเกณฑการตัดสิน  

การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น 

และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๔๙ ผูสอบแขงขันไดซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ถาปรากฏ 

วาขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา  ๕๖ อยูกอนหรือภายหลังการสอบแขงขัน จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงนั้นไมได 

 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.พ. เห็นวาไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ผูมีอํานาจตาม 

มาตรา ๕๒ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ ตามกรณี หลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๕๑ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกราชการที่จะตอง 

บรรจุบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขารับราชการในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือ

ผูชํานาญการ ใหกระทรวง ทบวง กรมนั้นดําเนินการขออนุมัติ ก.พ. เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาอนุมัติใหบรรจุ และไดกําหนด

ระดับของตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงินเดือนที่จะใหไดรับแลว ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ บรรจุและแตงตั้งไดตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนง ใหดําเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ 

มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและ

แตงตั้ง 

(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๑ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ 

พิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯแตงตั้ง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรี 

เจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา

เปนผูส่ังบรรจุและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ยกเวนการบรรจุและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ที่ระบุไวใน (๓) สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ในสวนราชการที่มี 

 

 

 

 



- ๒๑-
 

ฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือในสวนราชการที่มีฐานะเปน

กรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเสนอ

รัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา

เปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด 

กระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ และให

นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 

(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจสั่ง 

บรรจุและแตงตั้ง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๙ ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง

หรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งสําหรับ

การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ลงมาในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม และไมสังกัดกระทรวงหรือ

ทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี หรือในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ

และแตงตั้ง 

(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ 

แตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ในสวนราชการที่มี

ฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการที่มีฐานะเปน

กรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูมี

อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ๗ ลงมาใหอธิบดีผูบังคับบัญชาหรือผูซึ่งไดรับ 

มอบหมายจากอธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

(๗) การบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๔๖ และการแตงตั้งตามมาตรา ๕๗ ใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ  

๗ ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชาเปนผู

มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงใหรายงานความสมควรพรอมทั้ง 

เหตุผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปดวย 

 

มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๐ ใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยายหรือโอน 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ ซึ่งเปนตําแหนงที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.พ. 

กําหนด โดยมิควรใหอยูปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกันเปนเวลานานเกินกวาส่ีป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 

กําหนด 

ความในมาตรานี้ไมใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาเปนตําแหนงที่มีลักษณะงาน 

เฉพาะอยาง 

 

 

 

 

 



- ๒๒-
 

มาตรา ๕๔ ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม 

มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๐ และขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนและเปนผูที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุเปน

ขาราชการพลเรือนสามัญและไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๑ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเวลาตามที่

กําหนดในกฎ ก.พ. โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่พัฒนาตามมาตรา ๗๖ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย และให

มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๒ พิจารณาวา ผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ 

เห็นวาผูนั้นมีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวา

จะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว

แลว และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นวาควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ใหรายงานตอไปตามลําดับจนถึง

ผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่งและ ก.พ. 

ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการ 

ตามมาตรา ๑๑๘ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตราอื่น ก็ให

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้นแลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตาม

มาตรา ๑๑๘ เปนใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตราอื่นนั้นได 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ให 

ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ และถาผูนั้นมีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ก็

ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคหนึ่งไปกอน 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และการนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ 

ราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการพล 

เรือนสามัญ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมี

สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 

มาตรา ๕๕ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. ยังมิไดกําหนดตามมาตรา  

๔๐ จะกระทํามิได 

 

มาตรา ๕๖ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติตรง 

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติ 

ตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒใิดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

ตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 

 

 

 

 

 

 



- ๒๓-
 

มาตรา ๕๗ การยายขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงใดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นในกรม 

เดียวกัน ตองยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การยายขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิมและการยาย 

ขาราชการพลเรือนผูมิไดดํารงตําแหนงท  ี่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดตาม

มาตรา ๔๐ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว 

 

มาตรา ๕๘ การเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเล่ือนและ 

แตงตั้งจากผูสอบแขงขันหรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นไดหรือจากผูไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้น 

กรณีใดจะเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหเปนไปตามที่  

ก.พ. กําหนด 

การสอบแขงขัน ใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ สวนการสอบคัดเลือกและคัดเลือกใหกระทรวง ทบวง กรม 

เจาสังกัดเปนผูดําเนินการ หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดตลอดจนวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ใหเปนไป

ตามที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๕๙ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๘ สําหรับผูสอบแขงขัน 

ได ใหแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหแตงตั้งไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงานเปนที่

ประจักษในความสามารถมาแลว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๖๐ การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญใน 

ตางกระทรวง ทบวง กรม อาจทําไดเมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว 

โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม ทั้งนี้ เวนแตเปนการโอนตาม

วรรคสอง วรรคสี่วรรคหก และมาตรา ๔๔ 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ 

พลเรือนสามัญในกระทรวงเดียวกัน ใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูง

กวาเดิม เวนแตเปนการโอนตามวรรคสาม 

การโอนขาราชการพลเรอืนสามัญตําแหนงระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง

ตอนายกรัฐมนตรี และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงดังกลาวซึ่งสังกัดสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมี

หัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญในกรม หรือตางสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๔-
 

นายกรัฐมนตรีในกระทรวงเดียวกัน อาจทําไดเมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอน

นั้นแลว ทั้งนี้ ใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไปไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ 

พลเรือนสามัญในตางกระทรวง ใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงนิเดือนในขั้นที่ไมสูง

กวาเดิม และตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงาน 

เลขานุการรัฐมนตรี และการโอนขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือตางสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี อาจทําไดเมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ทั้ง

สองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว ทั้งนี้ ใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และรับเงินเดือน

ในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูสอบแขงขันได ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหทําไดตาม 

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การโอนขาราชการพลเรือนผูมิไดดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ไปแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ในตางกระทรวง ทบวง กรม หรือตางสํานักงาน

เลขานุการรัฐมนตรีหรือโอนจากกรมไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี หรือโอนจากสํานักงาน

เลขานุการรัฐมนตรีไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรม จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว ในการนี้ให ก.พ. พิจารณา

โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ และให ก.พ. กําหนดระดับของตําแหนงที่จะแตงตั้งและเงินเดือนที่จะใหไดรับ

ดวย 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิมตางกระทรวง ทบวง  

กรม หรือตางสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือโอนจากกรมไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

หรือโอนจากสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในกรม จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ก.พ. แลว ใน

การนี้ ให ก.พ.พิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ และให ก.พ.กําหนดเงินเดือน

ที่จะใหไดรับดวย 

 

มาตรา ๖๑ การโอนพนักงานเทศบาลที่ไมใชพนักงานเทศบาลวิสามัญและการโอนขาราชการที่ไมใช 

ขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญมาบรรจุเปนขาราชการ

พลเรือนสามัญอาจทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ของกระทรวง ทบวง กรมที่จะรับโอนทํา

ความตกลงกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการหรือหนวยงานสังกัดเดิม แลวเสนอเรื่องไปให ก.พ. พิจารณาอนุมัติ ใน

การนี้ ให ก.พ. พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด 

และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.พ. เปนผูพิจารณากําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณวุฒิ 

ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกันทั้งนี้ เวนแตเปนการโอนตามวรรคสาม 

การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมืองหรือ 

ขาราชการวิสามัญ มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันหรือในสวนราชการใดที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม 

 

 

 

 

 

 



- ๒๕-
 

มาตรา ๕๒ เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการสังกัดเดิมดวย ใหทําไดตามวรรคหนึ่ง โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๒ ไมตองทําความตกลงในการโอน 

การโอนพนักงานเทศบาลและขาราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งเปนผูสอบแขงขันไดหรือผูไดรับ 

คัดเลือก มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญใหทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

การโอนพนักงานสวนทองถิ่นที่ระเบียบพนักงานนั้นบัญญัติไวในพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  

และไมใชพนักงานวิสามัญมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามญั ใหทําไดเชนเดียวกับการโอนพนักงานเทศบาล 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมาตามมาตรานี้ใน 

ขณะที่เปนขาราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ

ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 

มาตรา ๖๒ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘  

หรือมาตรา ๖๐ แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นใหผูมีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๒ แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติ

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและ

หนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่งใหรับเงินเดือนในขั้นที่พึงจะ 

ไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไม

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

 

มาตรา ๖๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม 

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหารอัน

เสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 

๓๐ และไมไดถูกส่ังเปล่ียนแปลงคําส่ังตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น หากประสงคจะ

เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในกระทรวง ทบวง กรมเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจาก

ราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอน 

ถูกส่ังใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และวันรับราชการเมื่อไดรับ

บรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกส่ังใหออกจากราชการ 

 

มาตรา ๖๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป 

 

 

 

 

 

 



- ๒๖-
 

ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินส่ีปนับแตวันไป

ปฏิบัติงานดังกลาวใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๖๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออกจากราชการ 

ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูมี

อํานาจตามมาตรา ๕๒ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดได 

 

มาตรา ๖๖ พนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นอื่นซึ่งระเบียบพนักงานนั้นบัญญัติไวใน 

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ที่ไมใชพนักงานวิสามัญ หรือพนักงานซึ่งออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงาน 

หรือขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ 

หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถา

สมัครเขารับราชการในตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญและทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจ

ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๒ ของกระทรวง ทบวง กรมที่ตองการจะรับเขารับราชการเสนอเรื่องไปให ก.พ. พิจารณาอนุมัติ ใน

การนี้ให ก.พ. พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และ

จะใหไดรับเงินเดือนเทาใด ให ก.พ.เปนผูพิจารณากําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณวุฒิ

ความสามารถและความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการตามวรรค 

หนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือน

สามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 

มาตรา ๖๗ ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด 

ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ หาก

ภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๕๖ อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปน

ผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดีใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แต

ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่

ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกนั้นและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปน

การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติ 

หนาที่ราชการได และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได 

 

 

 

 

 



- ๒๗-
 

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณีที่มี 

กฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําส่ังผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผู

ดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใดก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมี

อํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี 

 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจสั่งขาราชการ 

พลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากองหรือประจําจังหวัด แลวแตกรณี เปนการชั่วคราว 

โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและการออกจาก 

ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจสั่งให 

ขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมโดยใหรับเงินเดือนใน

อัตรากําลังทดแทนที่ ก.พ. กําหนดได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนการดําเนินการทางวินัย  

และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 

ก.พ. 

 

หมวด ๓ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

_______________ 

 

มาตรา ๗๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการและปฏิบัติราชการ 

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ จะไดรับบําเหน็จ

ความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเล่ือนขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี 

 

มาตรา ๗๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึง 

คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎ ก.พ. 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูในหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจ 

ของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

ในกรณีที่ไมเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําปใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น 

ทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเล่ือนขั้นเงินเดือนให 

 

 

 

 

 



- ๒๘-
 

มาตรา ๗๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดําเนินการตามมาตรา ๗๒ และใหผูมี 

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี เปนผูส่ังเลื่อน 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาคใหผูวาราชการจังหวัดแจง 

ขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับการควรเลื่อนหรือไมควรเลื่อนไปยังอธิบดีผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการพิจารณา 

สําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ลงมาในราชการบริหาร 

สวนภูมิภาค ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชาสั่ง

เล่ือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ตามมาตรา ๗๒ ก็ได 

 

มาตรา ๗๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญก็ได 

 

มาตรา ๗๕ ใหมีการพัฒนาผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๔๖  

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๐ กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ

ราชการ บทบาทและหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติ

ตนเพื่อเปนขาราชการที่ดีทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวธิีการที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี  

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. 

กําหนด 

 

มาตรา ๗๗ ใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนกอนเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนง เพื่อ 

เพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๗๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ และการใหไปศึกษา  

ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว เวนแตคณะรัฐมนตรีจะไดกําหนด

เปนอยางอื่น 

 

มาตรา ๗๙ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใช 

ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เล่ือนขั้นเงินเดือน พัฒนาขาราชการพลเรือนเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมี

หนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการและปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๙-
 

หมวด ๔ 

วินัยและการรักษาวินัย 

______________ 

 

มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติไวในหมวด 

นี้ โดยเครงครัดอยูเสมอ 

 

มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

 

มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 

หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหา 

ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได  

เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแก 

ราชการ 

 

มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวัง 

รักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย 

อยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๕ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง 

ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  

หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๖ ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ 

เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็ม

ความสามารถ 

 

มาตรา ๘๗ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาความลับของทางราชการ 

การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย 

อยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการ 

 



- ๓๐-
 

 

โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทํา

ใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อให

ผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ไดและเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใต

บังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

การขัดคําส่ังหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวย 

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๘๙ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา 

เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 

 

มาตรา ๙๐ ขาราชการพลเรอืนสามัญตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด 

ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง 

รายแรง 

 

มาตรา ๙๑ ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง 

ราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๙๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ 

ราชการมิได 

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง 

รายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๙๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและไมกระทําการอยาง 

ใดที่เปนการกล่ันแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

 

มาตรา ๙๔ ขาราชการพลเรือนสามัญตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ 

สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น 

เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยาง 

รายแรง 

 

มาตรา ๙๕ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอัน 

อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

 

 

 



- ๓๑-
 

 

มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่น 

ใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 

 

มาตรา ๙๗ ขาราชการพลเรือนสามัญตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททาง

การเมืองของขาราชการดวย 

 

มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง 

หนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  

หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทํา

การอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

มาตรา ๙๙ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิใหผู 

อยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทํา

ผิดวินัย 

การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ใหกระทําโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  

การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และ

พฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย 

การปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหกระทําโดยการเอาใจใสสังเกตการณ และขจัด 

เหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได 

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน 

ในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 

เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 

กระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควร

กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได ถาเห็นวา

กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที 

การดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ให 

ดําเนินการตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ และตามหมวด ๕ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดย 

ไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 

มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยตามที่ 

บัญญัติไวในหมวดนี้ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวนิัย จักตองไดรับโทษทางวินัยเวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวใน

หมวด ๕ 

 

 

 



- ๓๒-
 

 

โทษทางวินัยม  ี ๕ สถาน คือ 

(๑) ภาคทัณฑ 

(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) ลดขั้นเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไลออก 

 

มาตรา ๑๐๑ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ  

ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว ผูส่ังลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดย

อคติ หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตาม

มาตราใด 

 

หมวด ๕ 

การดําเนินการทางวินัย 

______________ 

 

มาตรา ๑๐๒ การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา 

กระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการตาม 

วิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ

สอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหา

ทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เมื่อดําเนินการแลวถา

ฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผู

ถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเร่ืองได 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปนผูส่ังแตงตั้ง 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางระดับกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

รวมกัน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ สําหรับผูถูกกลาวหาที่มีตําแหนงในระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการตามวรรค

สามได 

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองสําหรับ 

ขาราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง 

รายแรงตามวรรคสอง ในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา 

๑๑๕ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองจะนํา

สํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวน และทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนโดยถือวาไดมีการสอบสวนตามวรรคสองแลวก็ได แตทั้งนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน

ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนํา

สืบแกขอกลาวหาไดดวย 

 



- ๓๓-
 

 

หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม 

วรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทางวินัยโดยไม 

สอบสวนก็ได 

 

มาตรา ๑๐๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามา

ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอัน

ควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมี

อํานาจสั่งลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นที่มีอํานาจเพื่อใหพิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแกกรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือ 

หรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา ในสถานโทษและ 

อัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๐๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษ 

ปลดออก หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต

หามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก ทั้งนี้ภายใตบังคับวรรคสอง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม  

วรรคสี่ หรอื วรรคหา แลวแตกรณ  ี เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง สมควรลงโทษปลด

ออก หรือไลออก ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗  

ลงมาที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๘ ขึ้นไป หรือที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหา ในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ สงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมี

มติเปนประการใด ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุดังกลาว แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

(๒) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหผูมี 

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ สงเรื่องให อ.ก.พ. กรมซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กรมมีมติเปน

ประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดังกลาวสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ภายใตบังคับ (๑) 

(๓) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาคซึ่งมิใชหัวหนาสวน 

ราชการประจําจังหวัด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) สงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัดซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยู

พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดังกลาวสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

 

 

 

 

 

 



- ๓๔-
 

 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๐๒วรรคสาม หรือตาม 

มาตรานี้ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตาม

มาตรานี้ได 

 

ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ 

 

มาตรา ๑๐๕ ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจ 

เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของ

กรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวยคือ 

(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวนบริษัท  

ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของสงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่

สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ 

เร่ืองที่สอบสวน 

 

มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึง 

เห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่

สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดย

ผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการ

เพราะตาย ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม แลวแตกรณี มีอํานาจ

ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙ และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยัง

มิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัด

เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ก็ใหงดโทษเสียได 

 

มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง 

กรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคหา แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักราชการหรือ

ส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้น

มิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุ

อื่นก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติ

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๔ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อไดมีการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่ง 

แลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก ผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ 

วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการสืบสวน หรือพิจารณาตาม 

 

 

 



- ๓๕-
 

มาตรา ๙๙ และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว

ในหมวดนี้ตอไปได 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจาก 

ราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพ

เปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน เสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพัก

ราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่นและการจายเงินดังกลาวของผูถูกส่ังพัก 

ราชการ และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออก

จากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพัก 

ราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๐๘ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีกฎหมายวาดวยวินัยโดยเฉพาะ  

จะลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยนั้นอยางใดอยางหนึ่ง ตามควรแกกรณี

และพฤติการณก็ได แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา

ดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๐๙ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายวาดวย 

วินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ หรือดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แกขาราชการ

พลเรือนสามัญผูใด หรือส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปแลว ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือ

การสอบสวนหรือการสั่งใหออกจากราชการตอผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นตามลําดับจนถึงอธิบดี ใน

กรณีที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือราชบัณฑิตยสถาน ใหรายงานตามลําดับจนถึง

รัฐมนตรีเจาสังกัด ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเปนผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๓ และมี 

ตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยเห็นวาการยุติเร่ืองการงดโทษหรือการลงโทษที่มิใชเปนการลงโทษหรือลงทัณฑตาม

กฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ และมิใชเปนการดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง 

อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัดเปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรือ

อัตราโทษที่หนักขึ้นลดโทษลงเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาว

ตักเตือน หรือยกโทษใหถูกตองหรือเหมาะสมตามควรแกกรณี ตลอดจนแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําส่ังเดิมใหเปนการ

ถูกตองเหมาะสมไดดวย และในกรณีที่เห็นวาควรดําเนินการ อยางใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและ

ยุติธรรม ก็ใหมีอํานาจดําเนินการหรือส่ังดําเนินการไดตามควรแกกรณี ทั้งนี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่ 

หนักขึ้น ตองไมเกินอํานาจของตนตามมาตรา ๑๐๓ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอํานาจนั้น

ดวย ถาเกินอํานาจของตนก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นตามลําดับเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี 

 

 

 

 

 



- ๓๖-
 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใด 

โดยเฉพาะหรือส่ังยุติเร่ือง งดโทษหรือส่ังลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ หรือส่ังใหออกจากราชการ ซึ่งมิใชเปนการดําเนินการ

ตามมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ แก

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปแลว แตผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง 

เห็นวากรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจา 

สังกัด แลวแตกรณี มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง 

แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แลว ก็ให 

ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง 

ในกรณีที่อธิบดีที่ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง มีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวาราชการจังหวัด  

หรือความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง  มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือ

มาตรา ๑๒๕ เกี่ยวกับการพิจารณาขอเท็จจริงขอกฎหมาย หรือการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะในทางเปนโทษ

หรือเปนคุณแกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด ก็ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผูนั้นสังกัดอยูพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. 

กระทรวงมีมติเปนประการใด ใหอธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น และในกรณีที่

จะตองส่ังใหผูซึ่งออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง ก็ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

เมื่อไดมีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษเปนสถานโทษที่หนักขึ้นหรือลดโทษเปน 

สถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ คําส่ังลงโทษเดิมใหเปนอันยกเลิก ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษ

สวนที่เกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนเปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนที่เกิน

เปนอันยกเลิก ใหคืนเงินเดือนที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคําสั่งที่เปนอันยกเลิก หรืออัตราโทษสวนเกินที่เปนอันยกเลิกนั้น

ใหแกผูถูกลงโทษ แตถาคําส่ังที่เปนอันยกเลิกเปนคําส่ังลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการในสวน

ราชการใดโดยเฉพาะ และผูถูกส่ังลงโทษหรือลงทัณฑไดรับโทษหรือทัณฑนั้นไปแลว ก็ใหเปนอันพับไป 

เมื่ออธิบดีไดดําเนินการทางวินัย หรือไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งและไดพิจารณาดําเนินการตาม 

อํานาจหนาที่แลว ใหรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามกรณีที่

กําหนดในระเบียบวาดวยการรายงานการดําเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงที่ไดรับรายงานตามวรรคหก เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไม 

ถูกตองหรือไมเหมาะสม และมีมติเปนประการใด ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

 

มาตรา ๑๑๐ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัย หรือส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก 

ราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.พ. พิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน

แหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลใหกระทรวง ทบวง กรมปฏิบัติการตามหมวด ๔ และหมวดนี้ โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๗-
 

ถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความ

จําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญหรือคณะกรรมการสอบสวน ใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทน

ก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิม

ทําการสอบสวนเพิ่มเติมไดดวย 

ในกรณีที่ ก.พ. ตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการดําเนินการทางวินัยหรือการออกจาก 

ราชการแทน ก.พ. ก็ให อ.ก.พ. วิสามัญนั้นมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมโดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได และมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่

ตองการทราบสงไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมไดดวย 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา ก.พ. หรือ อ.ก.พ. วิสามัญพิจารณาเห็นเปนการสมควรสง 

ประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ ก็ให ก.พ. และ อ.ก.พ. วิสามัญมี

อํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นทําการสอบสวน

แทนได 

ในกรณีที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. วิสามัญ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวน 

เพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวน หรือหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน

ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 

๑๐๒ วรรคสอง ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๑๐๒ วรรคเจ็ด มาใชบังคับโดย

อนุโลม 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา ๑๐๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย 

 

มาตรา ๑๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่น หรือ 

ขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือน

สามัญผูนั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของทาง

ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องไปใหผูบังคับบัญชาของขาราชการ

พลเรือนสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองสั่งลงโทษทางวินัย ใหปรับ

บทความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

การออกจากราชการ 

_______________ 

 

มาตรา ๑๑๒ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๑๓ 

 

 

 

 

 



- ๓๘-
 

(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖  

มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ หรือมาตรา ๑๒๓ หรือ 

(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก 

วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว 

การตอเวลาราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ตองออกจากราชการตาม (๒) รับราชการตอไป  

จะกระทํามิได 

 

มาตรา ๑๑๓ นอกจากกรณีตามวรรคสี่ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ  

ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปนผูพิจารณาอนุญาต 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการจะยับยั้ง 

การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ไดแตตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออก

พรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวันครบ

กําหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมไดยับยั้งการ 

อนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง  

หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ

ผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 

 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้งการอนุญาตให 

ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. วางไว 

 

มาตรา ๑๑๔ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก 

ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไดในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหผู

ถูกส่ังใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญแตในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน

จะตองมีกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ดวย และการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน นอกจากให

ทําไดในกรณีที่บัญญัติไวในมาตราอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติ

ใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนแลว ใหทําไดในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 

(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ ถา 

ผูมีอํานาจดังกลาวเห็นสมควรใหออกจากราชการแลว ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 

(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ ใหผู 

มีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๘) หรือ (๙) ใหผูมี 

อํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 

 

 

 

 

 



- ๓๙-
 

(๔) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ 

ทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นวากรณีมีมูล ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนํามาตรา ๑๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. 

กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด มีมติวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ (๓) ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออก

จากราชการ 

(๕) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารง 

ตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด 

(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๑๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน 

ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่

ราชการ และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นรับราชการตอไป จะเปนการเสียหายแกราชการ 

ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ไดและตองใหโอกาสผู

ถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ วรรคหา และวรรคแปด มาตรา ๑๐๔ 

วรรคสอง และมาตรา ๑๐๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติใหผู

นั้นออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม 

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา ๑๐๒ ใน 

เร่ืองที่จะตองสอบสวนตามวรรคหนึ่ง และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไดสอบสวนไวแลว ผูมีอํานาจตาม

วรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งก็ได 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่เปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม 

สอบสวนก็ได 

 

มาตรา ๑๑๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒  

และคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสามวรรคสี่ หรือวรรคหา หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม 

แลวแตกรณี เห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแน

ชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหสงเรื่องให  

อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาใหออกจากราชการทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๔ วรรค

สอง มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติใหผูนั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่

ถูกสอบสวน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 

 

 

 



- ๔๐-
 

มาตรา ๑๑๗ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล หรือตองรับโทษ 

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูก

ลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ จะส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ

ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการก็ได 

 

มาตรา ๑๑๘ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ 

ทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจาก 

ราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังให

ออกตามวรรคหนึ่ง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได 

 

มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไมปฏบิัติหนาที่ตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา  

๕๔ หรือมาตรา ๖๗ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 

๕๔ หรือมาตรา ๖๗ แลวแตกรณีได 

 

มาตรา ๑๒๐ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป ใหนํา 

ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการ 

 

มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดที่ไดรับรายงานตามมาตรา  

๑๐๙ วรรคหนึ่ง เห็นวาสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ ก็

ใหผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี ดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ 

แตถาเปนกรณีที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาว หรือมาตรา ๑๐๒ แลว ก็ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. 

จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณา 

ในกรณีที่อธิบดีที่ไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง มีความเห็นขัดแยงกับความเห็นของผูวา 

ราชการจังหวัด หรือความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ. จังหวัดตามมาตรา ๑๐๔วรรคสอง มาตรา ๑๐๙ วรรคสาม มาตรา ๑๑๔ 

(๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕โดยเห็นสมควรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการตาม

หมวดนี้ หรือตามมาตรา ๕๔หรือมาตรา ๖๗ หรือเห็นสมควรใหยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญ

ผูใดออกจากราชการตามหมวดนี้ หรือมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๗ หรือเห็นสมควรใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการผูใดกลับ

เขารับราชการ ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ โดยอนุโลม 

ในกรณีที่จะตองส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการกลับเขารับราชการใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับ 

โดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๑-
 

เมื่ออธิบดีไดส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือ 

มาตรา ๑๑๕ หรือไดรับรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่งและไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่แลว ใหรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถูกดําเนินการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการสังกัดอยูเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ 

ตามกรณีที่กําหนดในระเบียบวาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการใหออกจากราชการที่ ก.พ. วางไว และใหนํา 

มาตรา ๑๐๙ วรรคเจ็ด มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๒ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยหรือส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจาก 

ราชการในเรื่องใดไปแลว ถา ก.พ. พิจารณาเห็นเปนการสมควรที่จะตองสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน

แหงความเปนธรรม หรือเพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลใหกระทรวง ทบวง กรมปฏิบัติการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา 

๕๔ หรือมาตรา ๖๗โดยถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ก็ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติม

ในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน และใหนํามาตรา ๑๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. วิสามัญแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหม หรือสอบสวน 

เพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหคณะกรรมการสอบสวนที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งไวเดิมทําการสอบสวน

เพิ่มเติม หรือเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในตางทองที่ทําการสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตาม

มาตรา ๑๑๔ (๔)หรือมาตรา ๑๑๕ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๑๑๕ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๓ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่น หรือ 

ขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดมีกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงาน

เทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการนั้นอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผู

นั้นมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๖๗ ไดโดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวน

หรือสอบสวนของทางผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชา

ของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้ หรือตามมาตรา ๖๗ แลวแตกรณีโดยอนุโลมและ

ในกรณีที่จะตองสั่งใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล พนักงานสวน

ทองถิ่นหรือขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

 

หมวด ๗ 

การอุทธรณ 

_____________ 

 

มาตรา ๑๒๔ ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามหลักเกณฑและ 

วิธีการที่บัญญัติไวในหมวดนี้ 

 

มาตรา ๑๒๕ การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ใหอุทธรณไดภายใน 

สามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง โดยใหอุทธรณดังนี้ 

 

 

 

  



- ๔๒-
 

(๑) การอุทธรณคําสั่งของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด ให 

อุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด และให อ.ก.พ. จังหวัดเปนผูพิจารณาอุทธรณเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูวา

ราชการจังหวัดส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

 

(๒) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดี ใหอุทธรณตอ  

อ.ก.พ. กรม และให อ.ก.พ. กรมเปนผูพิจารณาอุทธรณ เมื่อ อ.ก.พ. กรมมีมติเปนประการใด ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติให

เปนไปตามนั้น 

(๓) การอุทธรณคําส่ังของผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.กระทรวงเจาสังกัด และ 

ให อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเปนประการใด ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไป

ตามนั้น 

(๔) การอุทธรณคําส่ังของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวงหรือคําส่ังของ 

ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงใหอุทธรณตอ ก.พ. และใหนํามาตรา 

๑๒๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 

กฎ ก.พ. 

 

มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหอุทธรณตอ ก.พ.ภายในสามสิบวันนับ 

แตวันทราบคําส่ัง เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป ในกรณีที่

นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลวยังยืนยันตามมติเดิม ให 

ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน 

กฎ ก.พ. 

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่ง ใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ  

หรือใหเปล่ียนแปลงคําส่ังของผูบังคับบัญชาหรือใหดําเนินการประการใด ใหกระทรวง ทบวง กรมดําเนินการใหเปนไปตาม

คําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่งเปน

ประการใดแลวจะอุทธรณตอไปอกีมิได 

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๗ ในการพิจารณาอุทธรณ ให ก.พ. มีอํานาจตามที่บัญญัติไวใน  มาตรา ๑๑๐ และมาตรา  

๑๒๒ และในกรณีที่ ก.พ. ตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทําหนาที่พิจารณาเรื่องการอุทธรณแทน ก.พ. ก็ให อ.ก.พ. วิสามัญนั้นมี

อํานาจตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๐ วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๑๒๒ และใหนํามาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๑๐ 

วรรคสี่ และมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๒๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่น หรือ 

ขาราชการตามมาตรา ๖๑ ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุและผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบพนักงานเทศบาล ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นหรือระเบียบขาราชการที่โอนมา แตยังมิไดใชสิทธิอุทธรณตาม 

 

 

 



- ๔๓-
 

 

กฎหมายดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๒๕ ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

พนักงานเทศบาล ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่นหรือระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปน

ขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็ใหสงเรื่องใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๒๕ เปนผู

พิจารณาอุทธรณ 

 

หมวด ๘ 

การรองทุกข 

______________ 

 

มาตรา ๑๒๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ดวยเหตุ 

ใด ๆ ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได 

การรองทุกขตามวรรคหนึ่งใหรองทุกขตอ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง และใหนํามาตรา  

๑๒๖ ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. และมาตรา ๑๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓๐ ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจ 

หนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติ

ของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ผูนั้นอาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชา อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม 

อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. เพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได ทั้งนี้ เวนแต

กรณีที่มีสิทธิอุทธรณตามหมวด ๗ ซึ่งตองใชสิทธิอุทธรณตามที่กําหนดไวในหมวดนั้น 

การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 

ลักษณะ ๔ 

ขาราชการพลเรือนในพระองค 

______________ 

 

มาตรา ๑๓๑5 ภายใตบังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยการใหมี อ.ก.พ. ทํา 

หนาที่ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ วินัยและการ

รักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการพลเรือนในพระองค 

ใหเปนไปตามลักษณะ ๑ และลักษณะ ๓ เวนแตจะไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไวเปนพิเศษ 

 

ลักษณะ ๕ 

ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ 

_______________ 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
5มาตรา 131 แกไขโดยฒษ๖ณษ 3 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 



- ๔๔-
 

 

มาตรา ๑๓๒ ตําแหนงเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ กงสุล และตําแหนงอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ใน 

ตางประเทศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. อาจแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการประจําตางประเทศพิเศษก็

ได 

เมื่อมีเหตุผลสมควรในทางการเมือง รัฐมนตรีเจาสังกัดจะบรรจุบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปหรือไดรับการ 

ยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เขารับราชการเปนขาราชการประจําตางประเทศพเิศษเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตามวรรคหนึ่งเปนกรณีพิเศษโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีก็ได สําหรับตําแหนงเอกอัครราชทูตและตําแหนงเทียบเทา

อธิบดี ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 

ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษผูดํารงตําแหนงใดจะไดรับเงินเดือนเทาใด  

ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

ใหนํามาตรา ๔๓ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ และหมวด ๔ แหงลักษณะ ๓ มาใชบังคับแก 

ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษโดยอนุโลม 

ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษจะโอนไปหรือกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนประเภทอื่น 

มิได 

 

มาตรา ๑๓๓ ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๓) ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจาสังกัดใหลาออก 

(๔) รัฐมนตรีเจาสังกัดมีคําสั่งใหออกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี ไมวาจะเปนการออกโดยมีความผิด 

หรือไมมีความผิดก็ตาม ในกรณีที่เปนการออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยใหเปนไปตามลักษณะ ๓ โดยอนุโลม 

(๕) คณะรัฐมนตรีที่อนุมัติใหแตงตั้งออกจากตําแหนงทั้งคณะ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดออกจากตําแหนง 

(๖) ขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ 

การตอเวลาราชการใหขาราชการประจําตางประเทศพิเศษที่ตองออกจากราชการตาม (๒) รับราชการ 

ตอไป จะกระทํามิได 

ใหนํามาตรา ๑๒๐ มาใชบังคับแกการออกจากราชการของขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ 

โดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

______________ 

 

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการขาราชการ

พลเรือน หรือจนกวาจะไดแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญหรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

 

 

 



- ๔๕-
 

มาตรา ๑๓๕ ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองคหรือขาราชการประจํา 

ตางประเทศพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในพระองค หรือขาราชการประจําตางประเทศ

พิเศษ ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ตอไป 

ผูใดเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูใน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญตอไป และใหนํามาตรา ๑๑๖ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใชบังคับแกผูนั้น เวนแตขาราชการพลเรือนวิสามัญผูซึ่ง

ดํารงตําแหนงที่ ก.พ. พิจารณาเห็นวาทําหนาที่อยางเดียวกับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนใน

พระองค อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการ

พลเรือนในพระองค ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู ทั้งนี้ 

เฉพาะผูซึ่งอยูในเกณฑดังตอไปน้ี 

(ก) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ 

(ข) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาหรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบไดไมต่ํากวา 

ประโยคมัธยมศึกษา และเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญในตําแหนงที่ทําหนาที่อยางเดียวกับตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค ติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวาหาป 

ผูใดเปนขาราชการพลเรือนวิสามัญตามวรรคสอง แตไมอยูในเกณฑตาม (ข) ใหผูนั้นเปนขาราชการพล 

เรือนวิสามัญไปพลางกอน เมื่อเขาเกณฑตาม (ข) ก็ใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองค 

ตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยู 

 

มาตรา ๑๓๖ ในระหวางที่บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมมีผลใช 

บังคับ ใหขาราชการพลเรือนไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน บัญชี ข. ทายพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 

มาตรา ๑๓๗ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออก กฎ ก.พ.ขอบังคับ หรือระเบียบ หรือ 

จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกําหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกากฎ ก.พ. 

ขอบังคับ ระเบียบ มาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓๘ ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอน 

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้น หรือส่ังใหผูนั้นออกจาก

ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการ

ดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 

(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ 

 

 

 

 

 

 



- ๔๖-
 

(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลว 

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณีนั้นเปนอันใชได 

(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาโดย 

ถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ ก็ให อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา

ตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ 

 

มาตรา ๑๓๙ ขาราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานเทศบาล พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการ 

ประเภทอื่นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงานหรือใหออกจาก

ราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล ระเบียบพนักงานสวนทองถิ่น หรือระเบียบขาราชการนั้นอยูกอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการ

ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๔๐ ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือตาม 

มาตรา ๑๓๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๑๒๕ หรือมาตรา ๑๒๖ แลวแตกรณี 

 

มาตรา ๑๔๑ ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๙ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๖ มาตรา  

๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

หรือตามมาตรา ๑๓๘ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามมาตรา ๑๒๙ 

 

มาตรา ๑๔๒ การใดอยูระหวางดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๑๘ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การดําเนินการตอไป สําหรับการนั้น ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๔๓ การใดที่เคยดําเนินการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูกอนวัน 

ใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ จะดําเนินการไดประการใด ใหเปนไปตามที่ ก.พ. 

กําหนดโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

        อานันท  ปนยารชุน 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๗-
 

 

บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน6

(ยกเลิก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
6 บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ยกเลิกโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 



- ๔๘-
 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือน7  

 (ยกเลิก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

7บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือน ยกเลิกโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 



- ๔๙-
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๑๘ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 

เชน ในสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบของ ก.พ. และ อ.ก.พ. สามัญ อํานาจหนาที่ของ ก.พ. และ อ.ก.พ. สามัญ การกําหนด

ตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การบรรจุและแตงตั้ง การบําเหน็จความชอบ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ

การรองทุกข การอุทธรณ สมควรแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมควรที่จะใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการเพื่อใหการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 


