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พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒

๑
  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มิใหนําคําส่ังหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๒ ก/หนา ๑/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝาย

พลเรือน 
“ขาราชการฝายพลเรือน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน และขาราชการอื่น

ในกระทรวงกรมฝายพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการ

ทบวง และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัด

กระทรวง 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม” หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 
“อธิบดี” หมายความวา หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม 
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดินและมีฐานะไมต่ํากวากรม 
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

   
 

มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 

“ก.พ.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน

ประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและ

การจัดการ และดานกฎหมายซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับ

การสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แต

ไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมืองและมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๗  กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงได

คราวละสามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไม

นอยกวาสามคนใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทน

ภายในกําหนดสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้ง

กรรมการแทนก็ไดผูซึ่งได รับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน

กรรมการอีกก็ได 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา

ฯ แตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งกรรมการใหม 
 
มาตรา ๘  ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเ ก่ียวกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ เพ่ือใหสวนราชการใช

เปนแนวทางในการดําเนินการ 
(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

เงินเพิ่มคาครองชีพสวัสดิการ หรือประโยชนเก้ือกูลอ่ืนสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของขาราชการพลเรือน เพ่ือสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 
(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 
(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ 

ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงาน

เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ. 
(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของ

รัฐบาลใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน ตลอดจน

จัดสรรผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ 
(๙) ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแล

และการใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และ

นักเรียนทุนสวนตัวที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแล

จัดการการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวาเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของ

สวนราชการที่เปนสถานอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชน ตามความหมายในกฎหมายวา

ดวยวิธีการงบประมาณ 
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืน เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ

พลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภท

ตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 
(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน 

เดือน ปเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควรใหสํานักงาน ก.พ. หารือ

กระทรวงที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวย 
 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ ก.พ. มีมติวากระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแยงกับแนวทางตามที่

กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให ก.พ. แจงใหกระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาว

ดําเนินการแกไข ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่กระทรวง 

กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวไมดําเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุ

อันสมควร ใหถือวาปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวแลวแตกรณี กระทําผิด

วินัย 
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษใหเปนอํานาจหนาที่ของ 

ก.พ. ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเปนรัฐมนตรีเจาสังกัด ให 

ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ ก.พ. เห็นวาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่

ขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑเดียวกัน ให 

ก.พ. จัดใหมีการประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางผูแทน ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. และผูแทนองคกร

กลางบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนด

มาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี และ

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวใหใชบังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางดังกลาวกับ

ขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แลวแตกรณี 
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากร

บุคคลของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณา

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุม ก.พ. 

โดยอนุโลม เวนแตกรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
 
มาตรา ๑๒  ก.พ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา 

“อ.ก.พ. วิสามัญ” เพ่ือทําการใด ๆ แทนได 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้ง

วิธีการไดมาวาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๓  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา 

“สํานักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของ

สํานักงาน ก.พ. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และ

ดําเนินการตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกกระทรวง กรม เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ 

และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๓) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ 

หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน 
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จัดทํายุทธศาสตร ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของขาราชการฝายพลเรือน 
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับ

การจัดสวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและ

ระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘) 
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับ

หรือระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙) 
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร

วิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืน เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน และการ

กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิ

ดังกลาว 
(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุ

ของขาราชการพลเรือน 
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ

พลเรือนเสนอตอ ก.พ. และคณะรัฐมนตร ี
(๑๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. สามัญ” เพ่ือ

เปนองคกรบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตาง ๆ ดังนี ้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. 

กระทรวง” โดยออกนามกระทรวง 
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. กรม” โดย

ออกนามกรม 
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. จังหวัด” 

โดยออกนามจังหวัด 
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการตาม 

(๑) (๒) และ (๓) 
การเรียกชื่อ องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด เปนประธาน 

ปลัดกระทรวงเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. 

หนึ่งคนเปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 
(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ

จัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปน

ขาราชการในกระทรวงนั้นจํานวนไมเกินสามคน 
(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น 

ซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหาคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 
มาตรา ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในกระทรวงซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ 

(๓) 
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง  ๆ ภายในกระทรวง 
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีที่อธิบดี

มอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 
(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ

จัดการและดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปน

ขาราชการในกรมนั้นจํานวนไมเกินสามคน 
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ

ในกรมนั้นซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหกคน 
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 
มาตรา ๑๘  อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในกรมซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) 

และนโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ 

(๑) 
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกรม 
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รอง

ผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่ง

ประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการ

จัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปน

ขาราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น จํานวนไมเกินสามคน 
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ 

ซึ่งกระทรวงหรือกรมแตงตั้งไปประจําจังหวัดนั้น และไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารง

ตําแหนงดังกลาวจํานวนไมเกินหกคน ซึ่งแตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน 
ให อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 
มาตรา ๒๐  อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งตอง

สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) 
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการ

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.พ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๒๑  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน

อนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ 

(๒) วาระการดํารงตําแหนง และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติใหมีแต อ.ก.พ. 

กระทรวงเพื่อทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได 
ในกรณีสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง แตอยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวน

ราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ใหบรรดา

อํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงเปนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กรมดวย แตในการปฏิบัติหนาที่

ดังกลาว ใหมีรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนประธาน และอธิบดีเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้ง

จากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง 
ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี ให อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่ 

อ.ก.พ. กรมของสํานักงานรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๒๓  ใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับแกการประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ 

และ อ.ก.พ. สามัญโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
   

 
มาตรา ๒๔  ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 

“ก.พ.ค.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามมาตรา 

๒๖ 
กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา 
ใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 
มาตรา ๒๕  ผูจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค. ตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล

อุทธรณหรือเทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจํา

เขตหรือเทียบเทา 
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือ

เทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด 
(ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน

ศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่ เ ก่ียวกับการบริหารราชการแผนดินใน

สถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตใน

กรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา

หาป 
 
มาตรา ๒๖  ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยประธาน

ศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่ง

คน กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปน

กรรมการและเลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ 

จํานวนเจ็ดคน 
ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน

กรรมการ ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงตั้ง 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

คัดเลือกกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  กรรมการ ก.พ.ค. ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) เปนขาราชการ 
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่

รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด  

ๆ หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๒๘  ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. ผูใดมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๒๗ ผูนั้นตองลาออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่

เช่ือไดวาตนไดเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะตองหาม

ดังกลาวตอเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก 
ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบ

อาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้น

มิเคยไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ข้ึนใหม 
 
มาตรา ๒๙  กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
ใหกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗ 
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการ

รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น

ประมาท 
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป

ได และใหถือวา ก.พ.ค. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค. 

เหลืออยูไมถึงหาคน 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงตามวาระ 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพนจาก

ตําแหนงโดยเร็ว 
 
มาตรา ๓๑  ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพ่ือให ก.พ. 

หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในสวนที่เก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓ 
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖ 
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(๖) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. 

กําหนด เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
 
มาตรา ๓๒  ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกขไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา และใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
 
มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 

และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 
 

ลักษณะ ๓ 
บททั่วไป 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๓๔  การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมี

คุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 
มาตรา ๓๕  ขาราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับ

บรรจุแตงตั้งตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ 
(๒) ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดย

ไดรับบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๖  ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป 

และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
(๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๒) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไว

กอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามกฎหมายอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑๑) เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขา

ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) 

(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปน

กรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสอง

ปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไป

เกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติ

ของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการที่มา

ประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ 
การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด 
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย หรือจะประกาศ

ยกเวนใหเปนการทั่วไปก็ได 
 
มาตรา ๓๗  การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนให

เปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๓๘  ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูใน

ตางประเทศตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตาม

ระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
ในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการตามวรรคสอง ให ก.พ. 

เสนอแนะสําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย 
 
มาตรา ๓๙  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ

ประจําป และการลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๔๐  เครื่องแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเคร่ืองแบบ

ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๔๑  บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การนั้น 
 

ลักษณะ ๔ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 

   
 

มาตรา ๔๒  การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให

คํานึงถึงระบบคุณธรรมดังตอไปนี้ 
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอง

คํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทาง

ราชการ 
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ

องคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอ่ืน

แกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ 

และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 
(๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจาก

อคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 
 
มาตรา ๔๓  ขาราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความ

ตอเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่

กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การกําหนดตาํแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตาํแหนง 

   
 

มาตรา ๔๔  นอกจากตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดินแลว อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหนงที่มีช่ืออยางอ่ืนเพื่อประโยชนในการ

บริหารงาน และแจงให ก.พ. ทราบดวย 
 
มาตรา ๔๕  ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี ้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนา

สวนราชการระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร 
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวา

ระดับกรมและตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น 
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๔๖  ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีดังตอไปนี ้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี ้

(ก) ระดับตน 
(ข) ระดับสูง 

(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดับดังตอไปนี ้
(ก) ระดับตน 
(ข) ระดับสูง 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับชํานาญการ 
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังตอไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับชํานาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 
(ง) ระดับทักษะพิเศษ 

การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

กฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๔๗  ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด จํานวน

เทาใด และเปนตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง

กําหนด โดยตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยัดเปนหลัก ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตาม

มาตรา ๔๘ 
 
มาตรา ๔๘  ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปน

ประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่

คุณภาพของงานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุ ช่ือตําแหนงในสายงาน หนาที่ความ

รับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 
 
มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ตําแหนงใดบังคับบัญชาขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด ในฐานะใดใหเปนไป

ตามที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนด โดยทําเปนหนังสือตาม

หลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๕๐  ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละ

ประเภทตามที่ กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทาย

พระราชบัญญัตินี้ 
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตาม

บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. 

กําหนด 
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงตาม

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
เงินประจําตําแหนงตามมาตรานี้ ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
มาตรา ๕๑  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําข้ันสูงหรือเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสมยิ่งข้ึนตามความจําเปนก็ได โดยหากเปนการ

ปรับเงินเดือนขั้นต่ําข้ันสูง หรือเงินประจําตําแหนงเพ่ิมไมเกินรอยละสิบของเงินเดือน หรือเงิน

ประจําตําแหนงที่ใชบังคับอยู ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหถือวาเงินเดือนขั้น

ต่ําข้ันสูง และเงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนเงินเดือนขั้นต่ําข้ันสูง และเงิน

ประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตินี้ 
เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือน

หรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรับการ

ปรับใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๕๒  การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการ

พลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่

กําหนดในหมวดนี้ 
 
มาตรา ๕๓  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น โดยบรรจุและ

แตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
การสอบแขงขัน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการ

สอบแขงขันใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๕ 

มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ 
 
มาตรา ๕๔  ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี

ลักษณะตองหาม หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ และตองมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ดวย 
สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

ไดแตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 
 
มาตรา ๕๕  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๗ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการ

สอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๕๖  กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง จะบรรจุ

บุคคลที่มีความรูความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือ

ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ. 

กําหนด 
 
มาตรา ๕๗  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ 

มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้ เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนง

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรี

เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงรอง

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนาสวนราชการระดับ

กรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอ

รัฐมนตรีแลวแตกรณี หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ให

ปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เสนอ

รัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

แลว ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมดังกลาวเปนผูส่ังบรรจุ 

และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ให

ปลัดกระทรวง ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมี

อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเช่ียวชาญ และประเภททั่วไปในสํานักงาน

รัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ให

ปลัดกระทรวง ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมี

อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธิบดี

ผูบังคับบัญชาเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวน

การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่

หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณีใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให

รัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

แลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
(๘) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให

ปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ

ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๙) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ

พิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่ง

บรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษใน

สวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่ง

บรรจุและแตงตั้ง 
(๑๐) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ชํานาญการ ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ใหอธิบดี

ผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ

แตงตั้ง 
(๑๑) การบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ และการยายตามมาตรา ๖๓ ใหดํารง

ตําแหนงตาม (๙) ซึ่งไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตําแหนงตาม (๑๐) ใน

ราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ

แตงตั้ง 
ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ใหรายงาน

ความสมควรพรอมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปดวย 
 
มาตรา ๕๘  ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารผูใดปฏิบัติ

หนาที่เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ดําเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อ่ืน เวนแตมีความจําเปนเพื่อ

ประโยชนของทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลาไม

เกินสองปก็ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาเปน

ตําแหนงที่มีลักษณะงานเฉพาะอยาง 
 
มาตรา ๕๙  ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ 

ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ

และเปนขาราชการที่ดีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ

ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังใหผูนั้นรับราชการตอไป ถาผูนั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลา

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม 
ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปน

ขาราชการพลเรือนสามัญ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวาง

ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทาง

วินัย และถาผูนั้นมีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตาม

วรรคสองไปกอน 
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหใชบังคับกับขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๐  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูก

ส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ัง เปนให

ออกจากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่นนั้นได 
 
มาตรา ๖๑  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ไม

มีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได 
 
มาตรา ๖๒  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใด

ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือน

สามัญที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็

ได 
ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. 

รับรอง 
 
มาตรา ๖๓  การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เปนการชั่วคราว

ตามระยะเวลาที่กําหนด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ระดับที่ต่ํากวาเดิมจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

การบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังใหออก

จากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

เหมือนเต็มเวลาราชการหรือออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการกลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงประเภทใดสายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวา

ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไป เนื่องจากถูกส่ัง

ใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวันรับ

ราชการกอนถูกส่ังใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร หรือวันที่ไดปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี และ

วันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิไดเคย

ถูกส่ังใหออกจากราชการสําหรับผูซึ่งออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวาง

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งไดรับบรรจุกลับเขารับราชการตามวรรคสี่ ใหมีสิทธินับเวลาราชการ

กอนออกจากราชการเพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖๔  การโอนพนักงานสวนทองถ่ิน การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการ

พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาที่ของ

หนวยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงประเภทใดสายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่

โอนมารับราชการตามวรรคหนึ่ ง  เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม

พระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
มาตรา ๖๕  พนักงานสวนทองถ่ินซึ่งไมใชออกจากงานในระหวางทดลอง

ปฏิบัติงานหรือขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไมใช

ขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการ

พลเรือนสามัญและทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง

บรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขา

รับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินนั้นเปนเวลาราชการ

ของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
มาตรา ๖๖  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาม

มาตรา ๖๒ แลวหากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนั้นใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารง

ตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แตทั้งนี้ ไม

กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือ

ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูกอนไดรับคําส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม

หรือตําแหนงอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 
การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนง

ตามเดิมหรือตําแหนงอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
ในกรณีที่ไมสามารถแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอ่ืนใน

ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได ไมวาดวยเหตุใดให ก.พ. พิจารณาเปนการ

เฉพาะราย 
 
มาตรา ๖๗  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ 

และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับ

การยกเวนตามมาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมัติจาก 

ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ อยูกอนก็ดี มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจาก

กรณีตองหานั้นก็ดี ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังใหผูนั้นออกจาก

ราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ 

และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ัง

ใหออกนั้นและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพ่ือรับ

บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง หรือผูดํารง

ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่ง

ใหขาราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได 
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการ

นั้น ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตาม

กฎหมายหรือคําส่ังผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หนาที่อยางใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นใน

ระหวางที่รักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี 
 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการชั่วคราวโดยให

พนจากตําแหนงหนาที่เดิมไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย 

และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตรา

เงินเดือนในตําแหนงเดิมโดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่ ก.พ. 

กําหนดได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน 

การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่หมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนใน

อัตรากําลังทดแทนใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังใหขาราชการพลเรือน

สามัญผูนั้นพนจากการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดมิหรอื

ตําแหนงอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 
 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดสั่งใหเพิกถอนคําส่ัง

แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนหนาที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใน

การสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได 
 

หมวด ๔ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ 

เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
   

 
มาตรา ๗๒  ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
ในกรณีที่เห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดใหมีการ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
มาตรา ๗๓  ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรม

และเที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ด ี
 
มาตรา ๗๔  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ

วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบ

อยางอ่ืนซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลดวยก็ได 
 
มาตรา ๗๕  การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ 

ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๗๖  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใต

บังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเล่ือนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดวย 
 
มาตรา ๗๗  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ

หนาที่ราชการใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญหรือใหไดรับสิทธิประโยชนอ่ืนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๕ 
การรักษาจรรยาขาราชการ 

   
 

มาตรา ๗๘  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวน

ราชการกําหนดไวโดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ 

โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับ

ลักษณะของงานในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับ

ฟงความคิดเห็นของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย 
 
มาตรา ๗๙  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใช

เปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเล่ือนเงินเดือน 

หรือส่ังใหขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 
 

หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

   
 

มาตรา ๘๐  ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม

กระทําการตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากตองรักษาวินัย

ตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดใน

กฎ ก.พ. ดวย 
 
มาตรา ๘๑  ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 
มาตรา ๘๒  ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม 
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง

ราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ 
(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวย

ความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 
(๔) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการ โดยชอบดวย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตาม

คําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตอง

เสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็น

แลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติ

ราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก

ประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการ

ปฏิบัติการอื่นที่เก่ียวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวย

มารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 
(๑๐) ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ

ของตนมิใหเส่ือมเสีย 
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๘๓  ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควร

ตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวน

แตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผู อ่ืนอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหา

ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําให

เสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
(๖) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มี

ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
(๗) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดข่ี หรือขมเหงกันในการ

ปฏิบัติราชการ 
(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนด

ในกฎ ก.พ. 
(๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๘๔  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 

๘๑ และมาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 
 
มาตรา ๘๕  การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยาง

รายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุให

เสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมี

เหตุอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการ

อยางรายแรง 
(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดย

คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด  ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา 

๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
(๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ 

วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดให

เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
มาตรา ๘๖  กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ 

(๘) และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. 

ดังกลาวใชบังคับ 
 
มาตรา ๘๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับ

บัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๘๘  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทาง

วินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย โทษทางวินัย

มี ๕ สถาน ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก 
 
มาตรา ๘๙  การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง ผูส่ังลงโทษตอง

ส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดย

ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมวด ๗ 
การดําเนินการทางวินัย 

   
 

มาตรา ๙๐  เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญ

ผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใดละเลย

ไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ 

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไป

ปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดก็ได 
 
มาตรา ๙๑  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกลาวปรากฏตอ

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๗ รีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหา

วาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได 
ในกรณีที่เห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิด

วินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ 

แลวแตกรณี 
 
มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา

กรณีมีมูลถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชา

ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผู ถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ให

ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น

วาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุติเร่ือง 
 
มาตรา ๙๓  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา

กรณีมีมูลอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผู

ถูกกลาวหาทราบพรอมทั้งรับฟงคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ

เสร็จ ใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็นตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหาไมได

กระทําผิดตามขอกลาวหา ใหส่ังยุติเร่ือง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ให

ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณ ี
 
มาตรา ๙๔  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีที่ขาราชการพลเรือน

สามัญตําแหนงตางกัน หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันให

ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวง

ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวง แลวแตกรณีเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(๒) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยรวมกัน ใหปลัดกระทรวงเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่

ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน 
(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิด

วินัยรวมกันใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน เวนแตเปนกรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ให

นายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(๔) สําหรับกรณีอ่ืน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๙๕  หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการ

ทางวินัยโดยไมตองสอบสวนก็ได 
 
มาตรา ๙๖  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ให

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลด

เงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต

สําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา

ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมี

อํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎ ก.พ. 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๙๗  ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินยั

อยางรายแรงใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอน

จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทํา

ผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สงเร่ืองให อ.ก.พ. 

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

อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติเปนประการใดใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังหรือ

ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจตาม

มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือข้ึน

ไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออก

จากราชการ 
 
มาตรา ๙๘  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือให

ถอยคําในฐานะพยานตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ

ทางราชการ อันเปนประโยชนและเปนผลดีย่ิงตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาให

บําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิด

วินัยกับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตาม

ความในวรรคหนึ่งเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณา

ทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรอื

พิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรค

หนึ่งหรือวรรคสองอันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ 

และการใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
กฎ ก.พ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ที่สํานักงาน ก.พ. หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการยาย โอน 

หรือดําเนินการอื่นใดโดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการ

ผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
 
มาตรา ๙๙  ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

วิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะ

ใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวยคือ 
(๑) เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ

หางหุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลใน

สังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสง

เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 
มาตรา ๑๐๐  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวา

กระทําหรือละเวนกระทําการใดที่ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปนการกลาวหาตอ

ผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟอง

คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาอันมิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไม

เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว โดยมิใชเพราะ

เหตุตาย ผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการ

ทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ แตทั้งนี้

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตองดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรค

หนึ่ง ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ 
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัย

อยางไมรายแรงก็ใหงดโทษ 
 
มาตรา ๑๐๑  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย

อยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด

อาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ

ส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการ

สอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได 
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือ

กระทําผิดไมถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวย

เหตุอ่ืน ก็ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการใน

ตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภท

และระดับที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 
เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการ

ไวกอนแลวภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก 

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และ

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวใน

หมวดนี้ตอไปได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือส่ังใหผู

ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิด

วินัยอยางรายแรงก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูก

ส่ังใหออกจากราชการไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 
เงินเดือน เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอ่ืน และการจายเงิน

ดังกลาวของผูถูกส่ังพักราชการ และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามกฎหมาย

หรือระเบียบวาดวยการนั้น 
การสั่งพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เวนแตผูถูกส่ังพัก

ราชการผูใดไดรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผู

นั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณของผู

ถูกส่ังพักราชการไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบ

เรียบรอยตอไป หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวยัง

ไมแลวเสร็จและผูถูกส่ังพักราชการไมมีพฤติกรรมดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้น

กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 
ใหนําความในวรรคหกมาใชบังคับกับกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไว

กอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือ

กลับเขารับราชการและการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๐๒  การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีกฎหมายวา

ดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะ

ลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้นอยาง

ใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไมว าจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม ให

ผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ

ตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ หรือส่ังยุติเร่ือง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. 

กระทรวงซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพ่ือพิจารณา เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับ

ขาราชการตางกระทรวงกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 

๙๗ วรรคสอง ใหรายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด 
ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไม

ถูกตองหรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ 

อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจ

สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕ 
 
มาตรา ๑๐๔  ในการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผูแทน ก.พ. ซึ่งเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกลาวเห็น

วาการดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง  เปนการไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ใหรายงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแก

กรณีตอไป และเมื่อ ก.พ. มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่ 

ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เวนแตผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณี

เชนนี้ให ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค.เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูส่ังมีคําส่ัง

ใหม และในคําส่ังดังกลาวใหส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับ

โทษที่ไดรับไปแลว ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๐๖  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดมีกรณี

กระทําผิดวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น

ดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือ

พิจารณา หรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวน

ตอไปจนเสร็จ แลวสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการ

ตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและ

ลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการที่โอนมานั้น แลวแตกรณี 
 

หมวด ๘ 
การออกจากราชการ 

   
 

มาตรา ๑๐๗  ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตาม

มาตรา ๑๐๙ 
(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือ

มาตรา ๑๑๑ หรือ 
(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
มาตรา ๑๐๘  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้น

ปงบประมาณและทางราชการมีความจําเปนที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ในทาง

วิชาการหรือหนาที่ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหนงตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) 

หรือ (๔) (ค) หรือ (ง) จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๐๙  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืน

หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอย

กวาสามสิบวันเพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนผูพิจารณากอนวันขอ

ลาออก 
ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน 

และผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาต

ใหลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาจําเปนเพื่อ

ประโยชนแกราชการ จะยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได ใน

กรณีเชนนั้นถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้งใหถือวาการ

ลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับยั้งไว 
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มิไดยับยั้งตามวรรค

สามใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารง

ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด 

หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ใหยื่น

หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอ

ลาออก 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการ

ยับยั้งการลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๑๐  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งให

ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของ

ตนไดโดยสม่ําเสมอ 
(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ

ประสงคของทางราชการ 
(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. 

(๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือน

สามัญปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู สําหรับผูที่ออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงินชดเชยตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย 
(๕) เมื่อข าราชการพลเรือนสามัญผู ใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 
(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ

หนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 

ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
(๗) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๙๗ 

วรรคหนึ่งแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย

แกราชการ 
(๘) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ัง

ของศาลซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ 

ใหนํามาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใชบังคับกับการสั่งใหออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา 

๓๖ ก. (๓) กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม 
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังใหขาราชการพลเรือน

สามัญผูใดออกจากราชการตามมาตรานี้แลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแต

กรณี และใหนํามาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๑  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย

วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ังใหผูนั้นออก

จากราชการ 
ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่

จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจาก

ราชการตามมาตราอื่นนั้นได 
 
มาตรา ๑๑๒  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใช

อํานาจตามมาตรา ๑๑๐ โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

๕๗ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได 
 
มาตรา ๑๑๓  การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนง

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการใหพน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

จากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการ เวนแตออกจากราชการเพราะความตายใหนําความกราบ

บังคมทูลเพ่ือทรงทราบ 
 

หมวด ๙ 
การอุทธรณ 

   
 

มาตรา ๑๑๔  ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจาก

ราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. 

ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 
การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 
มาตรา ๑๑๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือ

จะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ทั้งนี้ ให

เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 
มาตรา ๑๑๖  เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย 
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอ

ศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 
 
มาตรา ๑๑๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ ก.พ.ค. 

และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ส่ังใหผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมี

การอุทธรณสงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กําหนด 
(๒) ส่ังใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวม

ตลอดทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัว

ขาราชการหรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม

หรือสอบสวนเพิ่มเติมไวดวยก็ได 
(๓) มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือบุคคลใดที่เก่ียวของ มา

ใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๔) เขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ 

ก.พ.ค. ทั้งนี้ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 
(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 
มาตรา ๑๑๘  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ใหดําเนินการให

แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณา

ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้ง

จะตองไมเกินหกสิบวัน และใหบันทกึเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 
 
มาตรา ๑๑๙  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดถูกส่ัง

ลงโทษทางวินัยอยูกอนวันโอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิ

อุทธรณตามกฎหมายดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ได แตถาผูนั้นไดใชสิทธิ

อุทธรณตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินหรือกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการที่โอนมาไวแลวและในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จก็ใหสงเร่ืองให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
 
มาตรา ๑๒๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ 

ยกอุทธรณหรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผู

อุทธรณ หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 
การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะใหเพ่ิมโทษ

ไมได เวนแตเปนกรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วาสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเชนนั้น 

ก.พ.ค. มีอํานาจวินิจฉัยใหเพ่ิมโทษได 
 
มาตรา ๑๒๑  เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได 
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังให

ออกจากราชการ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังให

ออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือส่ังให

ออกจากราชการ 
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจาก

ราชการที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) 

(๓) หรือ (๔) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และ

ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ 

ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๐ 
การรองทุกข 

   
 

มาตรา ๑๒๒  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการ

ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๙ การ

อุทธรณ ได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้ 
 
มาตรา ๑๒๓  การรองทุกขที่ เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอ

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป ตามลําดับ 
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจา

สังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. 
เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

หรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการให

เปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 
มาตรา ๑๒๔  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับ

เร่ืองรองทุกข ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง และใหเยียวยาความ

เสียหายใหผูรองทุกขหรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่ 

ก.พ.ค. กําหนด 
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้ง

กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข เพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณา

วินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ

ใหมีอํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๒๕  เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใตบังคับ

บัญชาของผูบังคับบัญชาดังกลาว 
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) 

หรือ (๓) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 
กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. 

และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ 

ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๑ 
การคุมครองระบบคุณธรรม 

   
 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําส่ังใดที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตาม

มาตรา ๔๒ ให ก.พ.ค. แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําส่ังดังกลาวทราบ เพ่ือ

ดําเนินการแกไข หรือยกเลิกตามควรแกกรณี 
 

ลักษณะ ๕ 
ขาราชการพลเรือนในพระองค 

   
 

มาตรา ๑๒๗  การแตงตั้งและการใหขาราชการพลเรือนในพระองคพนจาก

ตําแหนงใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ การ

แตงตั้งการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา 

การรักษาวินัยการออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข และการอื่นตามที่จําเปนของ

ขาราชการพลเรือนในพระองคก็ได แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

ทั้งหมดหรือบางสวน มาใชบังคับหรือจะกําหนดใหแตกตางจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๒๘  ให ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยู

ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา

ฯ แตงตั้ง ก.พ. หรือจนกวาจะไดแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ 

แลวแตกรณีตามพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการแตงตั้ง ก.พ. ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๒๙  ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมี ก.พ.ค. ให ก.พ. ทําหนาที่ 

ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ก.พ.ค. 

ตามพระราชบัญญัตินี ้
การดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ค. ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๓๐  ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนใน

พระองคตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูในวันกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนใน

พระองคตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี ตอไป 
 
มาตรา ๑๓๑  ในระหวางที่ ก.พ. ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตาม

มาตรา ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือน

ในพระองคยังไมใชบังคับ โดยใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญ และ

ลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงิน

ประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 

๒๕๓๘ และท่ีแกไขเพิ่มเติมมาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนใน

พระองคไปพลางกอนจนกวา ก.พ. จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ และจัดตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และประกาศใหทราบจึงใหนําบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการ

พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ

ตั้งแตวันที่ ก.พ. ประกาศเปนตนไป และใหผูบังคับบัญชาส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง

ใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ. ประกาศ 
ในการจัดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมี

เหตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูมีคุณสมบัติตางไป

จากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได 
ให ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. 

ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราช

กฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับเทาที่

ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่

กําหนดไวแลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.พ. 

กําหนด 
 
มาตรา ๑๓๓  ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให

ออกจากราชการอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาตาม

พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการ

เพ่ือลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต 
(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน

ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 

ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ให

สอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใน

ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 

ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา 

แลวแตกรณีนั้นเปนอันใชได 
(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ือง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ. 

สามัญใดพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่อง

นั้นยังไมเสร็จก็ให อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
มาตรา ๑๓๔  ขาราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถ่ินหรือ

ขาราชการประเภทอื่นกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 

ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณี

ที่สมควรใหออกจากงานหรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการ

ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๓๕  ผูใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบญัญตัิ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถายังมิไดย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติ

ดังกลาวและยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการ

พลเรือนสามัญและลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมี

สิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่บทบัญญัติใน

ลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหง

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๓๖  เร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือน

สามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและอยูใน

อํานาจการพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แลวแตกรณี 

พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
เร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดย่ืนตอ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับและเปนกรณีที่มีการลงโทษหรือส่ังการไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการ

พลเรือนสามัญและลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให 

ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
มาตรา ๑๓๗  การใดที่อยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

หรือมีกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควร

ดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๓๘  การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน

สามัญเขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด 
เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับ

เงินเดือนยังไมถึงข้ันต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ํา

ช่ัวคราวตามบัญชีทายตามพระราชบัญญัตินี้ และใหไดรับการปรับเงินเดือนจนไดรับเงินเดือนใน

ข้ันต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๓๙  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ 

กําหนดใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวของกับขาราชการพลเรือน

สามัญมาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลม ใหยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลมตอไป การใหนํา

พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับกับขาราชการประเภทดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดย

มติขององคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือองคกรที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภทบริหาร 

 
 บาท บาท 

ข้ันสูง ๖๔,๓๔๐ ๖๖,๔๘๐ 
ข้ันต่ํา ๔๘,๗๐๐ ๕๓,๖๙๐ 

ข้ันต่ําช่ัวคราว ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ตน สูง 
 

บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 
 บาท บาท 

ข้ันสูง ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ 
ข้ันต่ํา ๒๕,๓๙๐ ๓๑,๒๘๐ 

ข้ันต่ําช่ัวคราว ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐ 

ระดับ ตน สูง 
 

บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง ๒๒,๒๒๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐ 
ข้ันต่ํา ๗,๙๔๐ ๑๔,๓๓๐ ๒๑,๐๘๐ ๒๙,๙๐๐ ๔๑,๗๒๐ 

ข้ันต่ําช่ัวคราว ๖,๘๐๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ 
พิเศษ 

เช่ียวชาญ ทรงคุณวุติ 

 
บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงประเภททั่วไป 
 

 บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง ๑๘,๑๙๐ ๓๓,๕๔๐ ๔๗,๔๕๐ ๕๙,๗๗๐ 
ข้ันต่ํา ๔,๖๓๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

๑. ประเภทบริหาร 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 

ระดับสูง ๒๑,๐๐๐ 
 ๑๔,๕๐๐ 
ระดับตน ๑๐,๐๐๐ 

 
๒. ประเภทอํานวยการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 

ระดับสูง ๑๐,๐๐๐ 
ระดับตน ๕,๖๐๐ 

 
๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 

ทรงคุณวุฒิ ๑๕,๖๐๐ 
 ๑๓,๐๐๐ 
เช่ียวชาญ ๙,๙๐๐ 
ชํานาญการพิเศษ ๕,๖๐๐ 
ชํานาญการ ๓,๕๐๐ 

 
๔. ประเภททัว่ไป 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 

ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับ

พัฒนาการดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม และเพ่ือใหการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทางการบริหารราชการสมควรปรับปรุงกฎหมาย

ดังกลาว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จากเดิมที่เปนทั้งผูจัดการงาน

บุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสรางสวนราชการ ใหเปนเพียง

ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร โดยมิใหซ้ําซอนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการสวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

ปรับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจากเดิมที่เปนเจาหนาที่เก่ียวกับการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหเปนเจาหนาที่เก่ียวกับการดําเนินงานของ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และมิใหซ้ําซอนกับ

บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการ

พลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติมา/ตรวจ 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 


