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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป0นป1ท่ี ๖๓ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห8งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห8งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มิให�นําคําสั่งหัวหน�าคณะปฏิรูปการปกครองแผ8นดิน ท่ี ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันท่ี ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใช�บังคับแก8ข�าราชการพลเรือน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน�า ๑/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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“ข�าราชการพลเรือน” หมายความว8า บุคคลซ่ึงได�รับบรรจุและแต8งต้ังตาม
พระราชบัญญัตินี้ให�รับราชการโดยได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝNายพลเรือน 

“ข�าราชการฝNายพลเรือน” หมายความว8า ข�าราชการพลเรือน และข�าราชการอ่ืนใน
กระทรวง กรมฝNายพลเรือน ตามกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการประเภทนั้น 

“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจ�าสังกัด” หมายความว8า รัฐมนตรีว8าการกระทรวง รัฐมนตรีว8าการทบวง 

และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป0นผู� บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป0นผู�บังคับบัญชาส8วนราชการท่ีมีฐานะเป0นกรมและไม8สังกัด
กระทรวง 

“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม” หมายความรวมถึงส8วนราชการท่ีมีฐานะเป0นกรม 
“อธิบดี” หมายความว8า หัวหน�าส8วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท8ากรม 
“ส8วนราชการ” หมายความว8า ส8วนราชการตามกฎหมายว8าด�วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และส8วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ8นดิน
และมีฐานะไม8ต่ํากว8ากรม 

 
มาตรา ๕  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 

   
 

มาตรา ๖  ให�มีคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย8อว8า “ก.พ.” 
ประกอบด�วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป0นประธาน ปลัด
กระทรวงการคลัง ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห8งชาติ เป0นกรรมการโดยตําแหน8ง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง
จากผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการบริหารและการจัดการ และด�านกฎหมาย
ซ่ึงมีผลงานเป0นท่ีประจักษPในความสามารถมาแล�ว และเป0นผู�ท่ีได�รับการสรรหาตามหลักเกณฑP วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไม8น�อยกว8าห�าคน แต8ไม8เกินเจ็ดคน และให�เลขาธิการ ก.พ. 
เป0นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ังต�องไม8เป0นผู�ดํารงตําแหน8งทาง
การเมือง กรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน8งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีใน
พรรคการเมืองและมิได�เป0นกรรมการโดยตําแหน8งอยู8แล�ว 

 
มาตรา ๗  กรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ังให�อยู8ในตําแหน8งได�คราว

ละสามป1 ถ�าตําแหน8งกรรมการว8างลงก8อนกําหนดและยังมีกรรมการดังกล8าวเหลืออยู8อีกไม8น�อยกว8า
สามคนให�กรรมการท่ีเหลือปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เม่ือตําแหน8งกรรมการว8างลงก8อนกําหนดให�ดําเนินการแต8งต้ังกรรมการแทนภายใน
กําหนดสามสิบวัน เว�นแต8วาระของกรรมการเหลือไม8ถึงหนึ่งร�อยแปดสิบวันจะไม8แต8งต้ังกรรมการแทน
ก็ได� ผู�ซ่ึงได�รับแต8งต้ังเป0นกรรมการแทนนั้นให�อยู8ในตําแหน8งได�เพียงเท8ากําหนดเวลาของผู�ซ่ึงตนแทน 

กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน8ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ังให�เป0นกรรมการ
อีกก็ได� 

ในกรณีท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน8งตามวาระ แต8ยังมิได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
แต8งต้ังกรรมการใหม8 ให�กรรมการนั้นปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปจนกว8าจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
แต8งต้ังกรรมการใหม8 

 
มาตรา ๘  ก.พ. มีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให�คําปรึกษาแก8คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรP

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด�านมาตรฐานค8าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมตลอดท้ังการวางแผนกําลังคนและด�านอ่ืน ๆ เพ่ือให�ส8วนราชการใช�เป0นแนวทางในการ
ดําเนินการ 

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน8ง เงิน
เพ่ิมค8าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนPเก้ือกูลอ่ืนสําหรับข�าราชการฝNายพลเรือนให�เหมาะสม 

(๓) กําหนดหลักเกณฑP วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของข�าราชการพลเรือน เพ่ือส8วนราชการใช�เป0นแนวทางในการดําเนินการ 

(๔) ให�ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของส8วนราชการ 
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมตลอดท้ังการให�คําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เม่ือได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว 
ให�ใช�บังคับได� 

(๖) ตีความและวินิจฉัยป3ญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช�บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวม
ตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเป0นป3ญหา มติของ ก.พ. ตามข�อนี้ เม่ือได�รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล�ว ให�ใช�บังคับได�ตามกฎหมาย 

(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข�าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเป0นธรรมและมาตรฐานด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให�มีอํานาจ
เรียกเอกสารและหลักฐานจากส8วนราชการ หรือให�ผู�แทนส8วนราชการ ข�าราชการหรือบุคคลใด ๆ มา
ชี้แจงข�อเท็จจริง และให�มีอํานาจออกระเบียบให�กระทรวง และกรมรายงานเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือนท่ีอยู8ในอํานาจหน�าท่ีไปยัง ก.พ. 

(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเก่ียวกับทุนเล8าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล
ให�สอดคล�องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการฝNายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู�รับ
ทุนท่ีสําเร็จการศึกษาแล�วเข�ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน8วยงานของรัฐ 

(๙) ออกข�อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและ
การให�ความช8วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล8าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และ
นักเรียนทุนส8วนตัวท่ีอยู8ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค8าใช�จ8ายในการดูแล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

จัดการการศึกษา  ท้ังนี้ ให�ถือว8าเงินชดเชยค8าใช�จ8ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป0นเงินรายรับของ
ส8วนราชการท่ีเป0นสถานอํานวยบริการอันเป0นสาธารณประโยชนP ตามความหมายในกฎหมายว8าด�วย
วิธีการงบประมาณ 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑPและวิธีการเพ่ือรับรองคุณวุฒิ ของผู� ได�รับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย8างอ่ืน เพ่ือประโยชนPในการบรรจุและแต8งต้ังเป0นข�าราชการพล
เรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค8าตอบแทน รวมท้ังระดับตําแหน8งและประเภทตําแหน8ง
สําหรับคุณวุฒิดังกล8าว 

(๑๑) กําหนดอัตราค8าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก�ไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน เดือน 
ป1เกิด และการควบคุมเกษียณอายุของข�าราชการพลเรือน 

(๑๓) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีท่ีเห็นสมควร ให�สํานักงาน ก.พ. หารือกระทรวง

ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด�วย 
 
มาตรา ๙  ในกรณี ท่ี ก.พ. มีมติว8ากระทรวง กรม หรือผู� มีหน�าท่ีปฏิ บั ติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย�งกับแนวทางตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให� ก.พ. แจ�งให�กระทรวง กรม หรือผู�มีหน�าท่ีปฏิบัติดังกล8าวดําเนินการ
แก�ไข ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการดังกล8าวภายในเวลาท่ีกําหนดในกรณีท่ีกระทรวง กรม หรือผู�มี
หน�าท่ีปฏิบัติดังกล8าวไม8ดําเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไม8มีเหตุอันสมควร ให�ถือว8า
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู�มีหน�าท่ีปฏิบัติดังกล8าว แล�วแต8กรณี กระทําผิดวินัย 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษให�เป0นอํานาจหน�าท่ีของ 
ก.พ. ตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีท่ีผู�ไม8ปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเป0นรัฐมนตรีเจ�าสังกัด ให� ก.พ. 
รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรต8อไป 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณี ท่ี ก.พ. เห็นว8าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดท่ี

ข�าราชการฝNายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑPเดียวกัน ให� ก.พ. 
จัดให�มีการประชุมเพ่ือหารือร8วมกันระหว8างผู�แทน ก.พ. ผู�แทน ก.พ.ร. และผู�แทนองคPกรกลาง
บริหารงานบุคคลของข�าราชการฝNายพลเรือนประเภทต8าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑPกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอต8อคณะรัฐมนตรี และเม่ือคณะรัฐมนตรี
ให�ความเห็นชอบแล�วให�ใช�บังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑPกลางดังกล8าวกับข�าราชการฝNายพลเรือนทุก
ประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แล�วแต8กรณี  

ความในวรรคหนึ่งให�ใช�บังคับกับกรณีท่ีมีป3ญหาเก่ียวกับวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด�วยโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑  ให�นําบทบัญญัติว8าด�วยคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณา
ทางปกครองตามกฎหมายว8าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�บังคับแก8การประชุม ก.พ. โดย
อนุโลม เว�นแต8กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 

 
มาตรา ๑๒  ก.พ. มีอํานาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย8อว8า “อ.ก.พ. 

วิสามัญ” เพ่ือทําการใด ๆ แทนได� 
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑPและวิธีการแต8งต้ัง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดท้ัง

วิธีการได�มา วาระการดํารงตําแหน8ง และการพ�นจากตําแหน8งให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๓  ให�มีสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน เรียกโดยย8อว8า 

“สํานักงาน ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป0นผู�บังคับบัญชาข�าราชการและบริหารราชการของ
สํานักงาน ก.พ. ข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรี 

สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) เป0นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานในหน�าท่ีของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และ

ดําเนินการตามท่ี ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย 
(๒) เสนอแนะและให�คําปรึกษาแก8กระทรวง กรม เก่ียวกับหลักเกณฑP วิธีการ และ

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๓) พัฒนา ส8งเสริม วิเคราะหP วิจัยเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรP ระบบ หลักเกณฑP 

วิธีการ และมาตรฐานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน 
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข�าราชการพลเรือน 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับแผนกําลังคนของข�าราชการพลเรือน 
(๖) เป0นศูนยPกลางข�อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จัดทํายุทธศาสตรP ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของข�าราชการฝNายพลเรือน 
(๘) ส8งเสริม ประสานงาน เผยแพร8 ให�คําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเก่ียวกับการ

จัดสวัสดิการและการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๙) ดําเนินการเก่ียวกับทุนเล8าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและ

ระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘) 
(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข�อบังคับหรือ

ระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙) 
(๑๑) ดําเนินการเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิของผู�ได�รับปริญญา ประกาศนียบัตร

วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย8างอ่ืน เพ่ือประโยชนPในการบรรจุและแต8งต้ังเป0นข�าราชการพลเรือน และการ
กําหนดอัตราเงินเดือนหรือค8าตอบแทน รวมท้ังระดับตําแหน8งและประเภทตําแหน8งสําหรับคุณวุฒิ
ดังกล8าว 

(๑๒) ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของ
ข�าราชการพลเรือน 

(๑๓) จัดทํารายงานประจําป1เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน
เสนอต8อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๔) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืน หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย 

 
มาตรา ๑๔  ให�มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย8อว8า “อ.ก.พ. สามัญ” เพ่ือเป0น

องคPกรบริหารทรัพยากรบุคคลในส8วนราชการต8าง ๆ ดังนี้ 
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยย8อว8า “อ.ก.พ. กระทรวง” 

โดยออกนามกระทรวง 
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยย8อว8า “อ.ก.พ. กรม” โดยออก

นามกรม 
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยย8อว8า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดย

ออกนามจังหวัด 
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําส8วนราชการอ่ืนนอกจากส8วนราชการตาม (๑) 

(๒) และ (๓) 
การเรียกชื่อ องคPประกอบ และอํานาจหน�าท่ีของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ให�เป0นไปตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด�วยรัฐมนตรีเจ�าสังกัด เป0นประธาน 

ปลัดกระทรวง เป0นรองประธาน และผู�แทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจากข�าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่ง
คน เป0นอนุกรรมการโดยตําแหน8ง และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต8งต้ังจาก 

(๑) ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการบริหารและการจัดการ 
และด�านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป0นท่ีประจักษPในความสามารถมาแล�ว และมิได�เป0นข�าราชการใน
กระทรวงนั้น จํานวนไม8เกินสามคน 

(๒) ข�าราชการพลเรือนผู�ดํารงตําแหน8งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซ่ึง
ได�รับเลือกจากข�าราชการพลเรือนผู�ดํารงตําแหน8งดังกล8าว จํานวนไม8เกินห�าคน 

ให� อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 
มาตรา ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

กระทรวงซ่ึงต�องสอดคล�องกับหลักเกณฑP วิธีการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) 
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว8างส8วนราชการต8าง ๆ ภายในกระทรวง 
(๓) พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให�ออกจากราชการตามท่ี

บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และช8วย ก.พ. ปฏิบัติการให�เป0นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบด�วยอธิบดี เป0นประธาน รองอธิบดีท่ีอธิบดี

มอบหมายหนึ่งคน เป0นรองประธาน และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต8งต้ังจาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการบริหารและการจัดการ
และด�านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป0นท่ีประจักษPในความสามารถมาแล�ว และมิได�เป0นข�าราชการในกรม
นั้นจํานวนไม8เกินสามคน 

(๒) ข�าราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหน8งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการใน
กรมนั้นซ่ึงได�รับเลือกจากข�าราชการพลเรือนผู�ดํารงตําแหน8งดังกล8าว จํานวนไม8เกินหกคน 

ให� อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 
มาตรา ๑๘  อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

กรมซ่ึงต�องสอดคล�องกับหลักเกณฑP วิธีการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และ
นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว8างส8วนราชการต8าง ๆ ภายในกรม 
(๓) พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให�ออกจากราชการตามท่ี

บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และช8วย ก.พ. ปฏิบัติการให�เป0นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด�วยผู�ว8าราชการจังหวัด เป0นประธาน รองผู�ว8า

ราชการจังหวัดท่ีผู�ว8าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เป0นรองประธาน และอนุกรรมการ ซ่ึง
ประธาน อ.ก.พ. แต8งต้ังจาก 

(๑) ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการบริหารและการจัดการ 
และด�านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป0นท่ีประจักษPในความสามารถมาแล�ว และมิได�เป0นข�าราชการพลเรือน
ในจังหวัดนั้น จํานวนไม8เกินสามคน 

(๒) ข�าราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหน8งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ ซ่ึง
กระทรวงหรือกรมแต8งต้ังไปประจําจังหวัดนั้น และได�รับเลือกจากข�าราชการพลเรือนผู�ดํารงตําแหน8ง
ดังกล8าวจํานวนไม8เกินหกคน ซ่ึงแต8ละคนต�องไม8สังกัดกระทรวงเดียวกัน 

ให� อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน 
 
มาตรา ๒๐  อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงต�องสอดคล�อง

กับหลักเกณฑP วิธีการ และมาตรฐานท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) 
(๒) พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให�ออกจากราชการตามท่ี

บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ปฏิบัติตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้และช8วย ก.พ. ปฏิบัติการให�เป0นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ตามท่ี ก.พ. มอบหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๑  หลักเกณฑPและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพ่ือแต8งต้ังเป0น
อนุกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) 
วาระการดํารงตําแหน8ง และจํานวนข้ันตํ่าของอนุกรรมการดังกล8าว ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให�มีแต8 อ.ก.พ. 

กระทรวงเพ่ือทําหน�าท่ี อ.ก.พ. กรม ก็ได� 
ในกรณีส8วนราชการท่ีมีฐานะเป0นกรมและไม8สังกัดกระทรวง แต8อยู8ในบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส8วนราชการท่ีมีฐานะเป0นกรมและมีหัวหน�าส8วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี ให�บรรดาอํานาจหน�าท่ีของ 
อ.ก.พ. กระทรวงเป0นอํานาจหน�าท่ีของ อ.ก.พ. กรมด�วย แต8ในการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล8าว ให�มีรัฐมนตรี
เจ�าสังกัดเป0นประธาน และอธิบดีเป0นรองประธาน และผู�แทน ก.พ. ซ่ึงต้ังจากข�าราชการพลเรือนใน
สํานักงาน ก.พ.หนึ่งคน เป0นอนุกรรมการโดยตําแหน8ง 

ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี ให� อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน�าท่ี 
อ.ก.พ. กรมของสํานักงานรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๓  ให�นํามาตรา ๑๑ มาใช�บังคับแก8การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ 

อ.ก.พ. สามัญโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๒ 
คณะกรรมการพิทักษPระบบคุณธรรม 

   
 

มาตรา ๒๔  ให�มีคณะกรรมการพิทักษPระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย8อว8า 
“ก.พ.ค.” ประกอบด�วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ังตามมาตรา ๒๖ 

กรรมการ ก.พ.ค. ต�องทํางานเต็มเวลา 
ให�เลขาธิการ ก.พ. เป0นเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 
มาตรา ๒๕  ผู�จะได�รับการแต8งต้ังเป0นกรรมการ ก.พ.ค. ต�องมีคุณสมบัติดังต8อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม8ต่ํากว8าสี่สิบห�าป1 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอย8างหนึ่งอย8างใด ดังต8อไปนี้ 

(ก) เป0นหรือเคยเป0นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
คณะกรรมการข�าราชการครู คณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
คณะกรรมการข�าราชการตํารวจ 

(ข) เป0นหรือเคยเป0นกรรมการกฤษฎีกา 
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน8งไม8ตํ่ากว8าผู�พิพากษาศาลอุทธรณP

หรือเทียบเท8า หรือตุลาการหัวหน�าคณะศาลปกครองชั้นต�น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน8งไม8ตํ่ากว8าอัยการพิเศษประจําเขต
หรือเทียบเท8า 

(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน8งประเภทบริหารระดับสูงหรือ
เทียบเท8าตามท่ี ก.พ. กําหนด 

(ฉ) เป0นหรือเคยเป0นผู�สอนวิชาในสาขานิติศาสตรP รัฐศาสตรP รัฐประศาสนศาสตรP 
เศรษฐศาสตรP สังคมศาสตรP หรือวิชาท่ีเก่ียวกับการบริหารราชการแผ8นดินในสถาบันอุดมศึกษา และ
ดํารงตําแหน8งหรือเคยดํารงตําแหน8งไม8 ตํ่ากว8ารองศาสตราจารยP แต8ในกรณีท่ีดํารงตําแหน8งรอง
ศาสตราจารยPต�องดํารงตําแหน8งหรือเคยดํารงตําแหน8งมาแล�วไม8น�อยกว8าห�าป1 

 
มาตรา ๒๖  ให�มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด�วยประธาน

ศาลปกครองสูงสุด เป0นประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีได�รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน 
กรรมการ ก.พ. ผู�ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซ่ึงได�รับเลือกโดย ก.พ. และให�เลขาธิการ ก.พ. เป0นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให�คณะกรรมการคัดเลือกมีหน�าท่ีคัดเลือกบุคคลผู�มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ 
จํานวนเจ็ดคน 

ให�ผู�ได�รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให�คนหนึ่งเป0นประธาน
กรรมการ ก.พ.ค. แล�วให�นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง 

หลักเกณฑPและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ให�เป0นไปตามท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกกําหนด 

 
มาตรา ๒๗  กรรมการ ก.พ.ค. ต�องไม8มีลักษณะต�องห�าม ดังต8อไปนี้ 
(๑) เป0นข�าราชการ 
(๒) เป0นพนักงานหรือลูกจ�างของหน8วยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป0นผู�ดํารงตําแหน8งทางการเมือง กรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน8งท่ีรับผิดชอบใน

การบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
(๔) เป0นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(๕) เป0นกรรมการในองคPกรกลางบริหารงานบุคคลในหน8วยงานของรัฐ 
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย8างอ่ืนหรือดํารงตําแหน8งหรือประกอบการใด ๆ 

หรือเป0นกรรมการในหน8วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต8อการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

 
มาตรา ๒๘  ผู�ได�รับคัดเลือกเป0นกรรมการ ก.พ.ค. ผู�ใดมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 

๒๗ ผู�นั้นต�องลาออกจากการเป0นบุคคลซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามหรือแสดงหลักฐานให�เป0นท่ีเชื่อได�ว8าตน
ได�เลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต�องห�ามดังกล8าวต8อ
เลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบห�าวันนับแต8วันท่ีได�รับคัดเลือก 

ในกรณีท่ีผู�ได�รับคัดเลือกเป0นกรรมการ ก.พ.ค. มิได�ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพหรือการประกอบการดังกล8าวภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว8าผู�นั้นมิเคยได�รับ
คัดเลือกเป0นกรรมการ ก.พ.ค. และให�ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ข้ึนใหม8 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๙  กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหน8งหกป1นับแต8วันท่ีทรงพระ

กรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง และให�ดํารงตําแหน8งได�เพียงวาระเดียว 
ให�กรรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงพ�นจากตําแหน8งตามวาระ อยู8ในตําแหน8งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ี

ต8อไปจนกว8าจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ังกรรมการ ก.พ.ค. ใหม8 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพ�นจากตําแหน8งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พ�นจาก

ตําแหน8งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบป1บริบูรณP 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗ 
(๕) ต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก แม�จะมีการรอการลงโทษ เว�นแต8เป0นการรอ

การลงโทษในความผิดอันได�กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
(๖) ไม8สามารถปฏิบัติงานได�เต็มเวลาอย8างสมํ่าเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค. 
เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให�กรรมการ ก.พ.ค. เท8าท่ีเหลืออยู8ปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปได� 

และให�ถือว8า ก.พ.ค. ประกอบด�วยกรรมการ ก.พ.ค. เท8าท่ีเหลืออยู8 เว�นแต8มีกรรมการ ก.พ.ค. 
เหลืออยู8ไม8ถึงห�าคน 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีกรรมการ ก.พ.ค. พ�นจากตําแหน8งตามวาระ ให�
คณะกรรมการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงพ�นจาก
ตําแหน8งโดยเร็ว 

 
มาตรา ๓๑  ก.พ.ค. มีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต8อ ก.พ. หรือองคPกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให� ก.พ. หรือ

องคPกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดให�มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในส8วนท่ีเก่ียวกับการพิทักษPระบบคุณธรรม 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPตามมาตรา ๑๑๔ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกขPตามมาตรา ๑๒๓ 
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ�มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖ 
(๕ ) ออกกฎ ก.พ .ค . ระเบียบ หลักเกณฑP  และวิธีการเพ่ือปฏิ บั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
(๖) แต8งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม8มีลักษณะต�องห�ามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด 

เพ่ือเป0นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณPหรือเป0นกรรมการวินิจฉัยร�องทุกขP 
 
มาตรา ๓๒  ให�กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณP และกรรมการวินิจฉัย

ร�องทุกขPได�รับเงินประจําตําแหน8งและประโยชนPตอบแทนอย8างอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
และให�มีสิทธิได�รับค8าใช�จ8ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว8าด�วยค8าใช�จ8ายในการเดินทางไป
ราชการเช8นเดียวกับผู�ดํารงตําแหน8งประเภทบริหารระดับสูง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณP และ

กรรมการวินิจฉัยร�องทุกขP ให�เป0นไปตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด 
 

ลักษณะ ๓ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๓๔  การจัดระเบียบข�าราชการพลเรือนต�องเป0นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต8อภารกิจ
ของรัฐความมีประสิทธิภาพ และความคุ�มค8า โดยให�ข�าราชการปฏิบัติราชการอย8างมีคุณภาพ 
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
มาตรา ๓๕  ข�าราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข�าราชการพลเรือนสามัญ ได�แก8 ข�าราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยได�รับ

บรรจุแต8งต้ังตามท่ีบัญญัติไว�ในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ 
(๒) ข�าราชการพลเรือนในพระองคP ได�แก8 ข�าราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยได�รับ

บรรจุแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งในพระองคPพระมหากษัตริยPตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๖  ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป0นข�าราชการพลเรือนต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป และ

ไม8มีลักษณะต�องห�ามดังต8อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม8ต่ํากว8าสิบแปดป1 
(๓) เป0นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยPทรง

เป0นประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต�องห�าม 

(๑) เป0นผู�ดํารงตําแหน8งทางการเมือง 
(๒) เป0นคนไร�ความสามารถ คนเสมือนไร�ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต

ฟ3VนเฟWอนไม8สมประกอบ หรือเป0นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป0นผู�อยู8ในระหว8างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อน

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๔) เป0นผู�บกพร8องในศีลธรรมอันดีจนเป0นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๕) เป0นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน8งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) เป0นบุคคลล�มละลาย 
(๗) เป0นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว�นแต8เป0นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๘) เป0นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล8ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน8วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) เป0นผู� เคยถูกลงโทษให�ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๐) เป0นผู�เคยถูกลงโทษไล8ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๑) เป0นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ หรือเข�าปฏิบัติงานใน
หน8วยงานของรัฐ 

ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป0นข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตาม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต8ถ�าเป0นกรณีมีลักษณะ
ต�องห�ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป1แล�ว และในกรณีมี
ลักษณะต�องห�ามตาม (๑๐) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามป1แล�ว และต�องมิใช8
เป0นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต8อหน�าท่ี มติของ ก.พ. ในการยกเว�นดังกล8าว
ต�องได�คะแนนเสียงไม8น�อยกว8าสี่ในห�าของจํานวนกรรมการท่ีมาประชุม การลงมติให�กระทําโดยลับ 

การขอยกเว�นตามวรรคสอง ให�เป0นไปตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว�นให�เป0นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว�น

ให�เป0นการท่ัวไปก็ได� 
 
มาตรา ๓๗  การจ8ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน8งให�ข�าราชการพลเรือนให�

เป0นไปตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๓๘  ข�าราชการพลเรือนอาจได�รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน8งท่ีประจําอยู8ใน

ต8างประเทศ ตําแหน8งในบางท�องท่ี ตําแหน8งในบางสายงาน หรือตําแหน8งท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ี 
ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข�าราชการพลเรือนอาจได�รับเงินเพ่ิมค8าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตาม
หลักเกณฑPและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการเสนอแนะต8อคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการตามวรรคสอง ให� ก.พ. เสนอแนะ
สําหรับข�าราชการประเภทอ่ืนในคราวเดียวกันด�วย 

 
มาตรา ๓๙  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป1 

และการลาหยุดราชการของข�าราชการพลเรือน ให�เป0นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๔๐  เครื่องแบบของข�าราชการพลเรือนและระเบียบการแต8งเครื่องแบบให�

เป0นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว8าด�วยการนั้น 
 
มาตรา ๔๑  บําเหน็จบํานาญข�าราชการพลเรือนให�เป0นไปตามกฎหมายว8าด�วยการนั้น 
 

ลักษณะ ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข�าราชการพลเรือนสามัญ 
   

 
หมวด ๑ 

การจัดระเบียบข�าราชการพลเรือนสามัญ 
   

 
มาตรา ๔๒  การจัดระเบียบข�าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให�คํานึงถึงระบบคุณธรรมดังต8อไปนี้ 
(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งต�องคํานึงถึง

ความรู�ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป0นธรรม และประโยชนPของทางราชการ 
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต�องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ

องคPกรและลักษณะของงาน โดยไม8เลือกปฏิบัติอย8างไม8เป0นธรรม 
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน8ง และการให�ประโยชนPอ่ืนแก8

ข�าราชการต�องเป0นไปอย8างเป0นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนํา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได� 

(๔) การดําเนินการทางวินัย ต�องเป0นไปด�วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต�องมีความเป0นกลางทางการเมือง 
 
มาตรา ๔๓  ข�าราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ8มตามท่ีบัญญัติไว�ใน

รัฐธรรมนูญ แต8ท้ังนี้ต�องไม8กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ8นดินและความต8อเนื่องใน
การจัดทําบริการสาธารณะ และต�องไม8มีวัตถุประสงคPทางการเมือง 

หลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขในการรวมกลุ8มตามวรรคหนึ่ง ให�เป0นไปตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๒ 

การกําหนดตําแหน8ง และการให�ได�รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน8ง 
   

 
มาตรา ๔๔  นอกจากตําแหน8งท่ีกําหนดในกฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหารราชการ

แผ8นดินแล�ว อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหน8งท่ีมีชื่ออย8างอ่ืนเพ่ือประโยชนPในการบริหารงาน 
และแจ�งให� ก.พ. ทราบด�วย 

 
มาตรา ๔๕  ตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังต8อไปนี้ 
(๑) ตําแหน8งประเภทบริหาร ได�แก8 ตําแหน8งหัวหน�าส8วนราชการและรองหัวหน�า

ส8วนราชการระดับกระทรวง กรม และตําแหน8งอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเป0นตําแหน8งประเภทบริหาร 
(๒) ตําแหน8งประเภทอํานวยการ ได�แก8 ตําแหน8งหัวหน�าส8วนราชการท่ีตํ่ากว8าระดับ

กรม และตําแหน8งอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเป0นตําแหน8งประเภทอํานวยการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ตําแหน8งประเภทวิชาการ ได�แก8 ตําแหน8งท่ีจําเป0นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามท่ี ก.พ. กําหนดเพ่ือปฏิบัติงานในหน�าท่ีของตําแหน8งนั้น 

(๔) ตําแหน8งประเภทท่ัวไป ได�แก8 ตําแหน8งท่ีไม8ใช8ตําแหน8งประเภทบริหาร ตําแหน8ง
ประเภทอํานวยการ และตําแหน8งประเภทวิชาการ  ท้ังนี้ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๔๖  ระดับตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต8อไปนี้ 
(๑) ตําแหน8งประเภทบริหาร มีระดับดังต8อไปนี้ 

(ก) ระดับต�น 
(ข) ระดับสูง 

(๒) ตําแหน8งประเภทอํานวยการ มีระดับดังต8อไปนี้ 
(ก) ระดับต�น 
(ข) ระดับสูง 

(๓) ตําแหน8งประเภทวิชาการ มีระดับดังต8อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับชํานาญการ 
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ตําแหน8งประเภทท่ัวไป มีระดับดังต8อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน 
(ข) ระดับชํานาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 
(ง) ระดับทักษะพิเศษ 

การจัดประเภทตําแหน8งและระดับตําแหน8ง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑPท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ. 

 
มาตรา ๔๗  ตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส8วนราชการใด จํานวนเท8าใด 

และเป0นตําแหน8งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให�เป0นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด โดยต�อง
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม8ซํ้าซ�อนและประหยัดเป0นหลัก  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑPและ
เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด และต�องเป0นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน8งตามมาตรา ๔๘ 

 
มาตรา ๔๘  ให� ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน8ง โดยจําแนกตําแหน8งเป0น

ประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน8งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันท่ี
คุณภาพของงานเท8ากันโดยประมาณเป0นระดับเดียวกัน  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหน�าท่ีความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหน8งให�ระบุชื่อตําแหน8งในสายงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบ
หลักและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งไว�ด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๙  ภายใต�บังคับกฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ8นดินตําแหน8ง
ใดบังคับบัญชาข�าราชการพลเรือนในส8วนราชการหรือหน8วยงานใด ในฐานะใดให�เป0นไปตามท่ี
ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนด โดยทําเป0นหนังสือตามหลักเกณฑPท่ี ก.พ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๕๐  ให�ข�าราชการพลเรือนสามัญได�รับเงินเดือนตามตําแหน8งในแต8ละ

ประเภทตามท่ี กําหนดไว�ในบัญชี เงิน เดือน ข้ัน ตํ่า ข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญท�าย
พระราชบัญญัตินี้ 

ผู�ดํารงตําแหน8งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได�รับเงินเดือนเท8าใดตามบัญชี
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญ ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ข�าราชการพลเรือนสามัญอาจได�รับเงินประจําตําแหน8งตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน8งของข�าราชการพลเรือนสามัญท�ายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑPและเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด 

ผู�ดํารงตําแหน8งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได�รับเงินประจําตําแหน8งตาม
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน8งของข�าราชการพลเรือนสามัญท�ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให�
เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

เงินประจําตําแหน8งตามมาตรานี้ ไม8ถือเป0นเงินเดือนเพ่ือเป0นเกณฑPในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว8าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

 
มาตรา ๕๐/๑๒  ในกรณี ท่ีมีเหตุผลและความจําเป0น เพ่ือเป0นการเยียวยาให�

ข�าราชการพลเรือนสามัญได�รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน8งท่ีเหมาะสมและเป0นธรรม ก.พ. อาจ
กําหนดให�ข�าราชการพลเรือนสามัญได�รับการเยียวยาโดยให�ได�รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน8ง
ตามท่ีเห็นสมควรเป0นกรณี ๆ ไปก็ได�  ท้ังนี้ ให�เป0นไปตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด 

 
มาตรา ๕๑  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงหรือเงินประจํา

ตําแหน8งของข�าราชการพลเรือนสามัญให�เหมาะสมยิ่งข้ึนตามความจําเป0นก็ได� โดยหากเป0นการปรับ
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง หรือเงินประจําตําแหน8งเพ่ิมไม8เกินร�อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจํา
ตําแหน8งท่ีใช�บังคับอยู8 ให�กระทําได�โดยตราเป0นพระราชกฤษฎีกา และให�ถือว8าเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง 
และเงินประจําตําแหน8งท�ายพระราชกฤษฎีกาดังกล8าว เป0นเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง และเงินประจํา
ตําแหน8งท�ายพระราชบัญญัตินี้ 

เม่ือมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน8งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน8งของข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีได�รับอยู8เดิมเข�าสู8อัตราในบัญชีท่ีได�รับการปรับ
ใหม8 ให�เป0นไปตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๓ 

                                                 
๒ มาตรา ๕๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การสรรหา การบรรจุ และการแต8งต้ัง 
   

 
มาตรา ๕๒  การสรรหาเพ่ือให�ได�บุคคลมาบรรจุเข�ารับราชการเป0นข�าราชการพล

เรือนสามัญและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8ง ต�องเป0นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลดังกล8าว ตลอดจนประโยชนPของทางราชการ  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๕๓  การบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต8งต้ัง

ให�ดํารงตําแหน8งใด ให�บรรจุและแต8งต้ังจากผู�สอบแข8งขันได�ในตําแหน8งนั้น โดยบรรจุและแต8งต้ัง
ตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข8งขันได� 

การสอบแข8งขัน การข้ึนบัญชีผู�สอบแข8งขันได� และรายละเอียดเก่ียวกับการ
สอบแข8งขันให�เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม8ใช�บังคับกับการบรรจุบุคคลเข�ารับราชการตามมาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ 

 
มาตรา ๕๔  ผู�สมัครสอบแข8งขันในตําแหน8งใด ต�องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม8มี

ลักษณะต�องห�าม หรือได�รับการยกเว�นในกรณีท่ีมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ และต�องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งหรือได�รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ด�วย 

สําหรับผู�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให�มีสิทธิสมัครสอบแข8งขันได�แต8
จะมีสิทธิได�รับบรรจุเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข8งขันได�ต8อเม่ือพ�นจากการเป0นผู�ดํารง
ตําแหน8งทางการเมืองแล�ว 

 
มาตรา ๕๕  ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข�ารับราชการและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งโดยไม8ต�องดําเนินการสอบแข8งขัน
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได�  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๖  กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเป0นอย8างยิ่ง จะบรรจุบุคคล

ท่ีมีความรู�ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข�ารับราชการและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน8งประเภทท่ัวไป
ระดับทักษะพิเศษก็ได�  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๕๗  การบรรจุบุคคลเข�ารับราชการเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญ และการ

แต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ 
และมาตรา ๖๖ ให�ผู�มีอํานาจดังต8อไปนี้ เป0นผู�สั่งบรรจุและแต8งต้ัง 

(๑) การบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน8งหัวหน�า
ส8วนราชการระดับกระทรวง หัวหน�าส8วนราชการระดับกรมท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี ให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดนําเสนอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม่ือได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล�ว ให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดเป0นผู�สั่ง
บรรจุ และให�นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง 

(๒) การบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน8งรอง
หัวหน�าส8วนราชการระดับกระทรวง หัวหน�าส8วนราชการระดับกรม รองหัวหน�าส8วนราชการระดับกรม
ท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี 
แล�วแต8กรณี หรือตําแหน8งอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเป0นตําแหน8งประเภทบริหารระดับสูง ให�ปลัดกระทรวง
ผู�บังคับบัญชา หรือหัวหน�าส8วนราชการระดับกรมท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ�าสังกัดเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เม่ือได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล�ว ให�ปลัดกระทรวงผู�บังคับบัญชา 
หรือหัวหน�าส8วนราชการระดับกรมดังกล8าวเป0นผู�สั่งบรรจุ และให�นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคม
ทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง 

(๓) การบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทบริหารระดับต�น ให�ปลัดกระทรวง
ผู�บังคับบัญชา หรือหัวหน�าส8วนราชการระดับกรมท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต8งต้ัง 

(๔) การบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภทท่ัวไปในสํานักงาน
รัฐมนตรี ให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดเป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต8งต้ัง 

(๕) การบรรจุและแต8งต้ังให� ดํารงตําแหน8งประเภทอํานวยการระดับสูง ให�
ปลัดกระทรวงผู�บังคับบัญชา หรือหัวหน�าส8วนราชการระดับกรมท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและ
แต8งต้ัง 

(๖) การบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทอํานวยการระดับต�น ให�อธิบดี
ผู�บังคับบัญชาเป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต8งต้ังเม่ือได�รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส8วนการ
บรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทอํานวยการระดับต�นในส8วนราชการระดับกรมท่ีหัวหน�าส8วน
ราชการอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรี หรือต8อรัฐมนตรี 
แล�วแต8กรณี ให�อธิบดีผู�บังคับบัญชา เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต8งต้ัง 

(๗) การบรรจุและแต8งตั้งให�ดํารงตําแหน8งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
ให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม่ือได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล�ว 
ให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดเป0นผู�สั่งบรรจุ และให�นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง 

(๘) การบรรจุและแต8งตั้งให�ดํารงตําแหน8งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ให�ปลัดกระทรวงหรือหัวหน�าส8วนราชการระดับกรมท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต8งต้ัง 

(๙) การบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 
และตําแหน8งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ ให�อธิบดีผู�บังคับบัญชา เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและ
แต8งต้ัง เม่ือได�รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส8วนการบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน8งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษในส8วนราชการระดับ
กรมท่ีหัวหน�าส8วนราชการอยู8 ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิ บั ติราชการข้ึนตรงต8อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี ให�อธิบดีผู�บังคับบัญชา เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและ
แต8งต้ัง 

(๑๐) การบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชํานาญการ ตําแหน8งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ให�อธิบดีผู�บังคับบัญชา 
หรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายจากอธิบดีผู�บังคับบัญชา เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต8งต้ัง 

(๑๑) การบรรจุและแต8งต้ังตามมาตรา ๕๓ และการย�ายตามมาตรา ๖๓ ให�ดํารง
ตําแหน8งตาม (๙) ซ่ึงไม8ใช8ตําแหน8งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ และตําแหน8งตาม (๑๐) ใน
ราชการบริหารส8วนภูมิภาค ให�ผู�ว8าราชการจังหวัดผู�บังคับบัญชา เป0นผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต8งต้ัง 

ในการเสนอเพ่ือแต8งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน8ง ให�รายงานความ
สมควรพร�อมท้ังเหตุผล ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดไปด�วย 

 
มาตรา ๕๘  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน8งประเภทบริหารผู�ใดปฏิบัติ

หน�าท่ีเดียวติดต8อกันเป0นเวลาครบสี่ป1 ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการ
ให�มีการสับเปลี่ยนหน�าท่ี ย�าย หรือโอนไปปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน เว�นแต8มีความจําเป0นเพ่ือประโยชนPของทาง
ราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให�คงอยู8ปฏิบัติหน�าที่เดิมต8อไปเป0นเวลาไม8เกินสองป1ก็ได�  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม8ให�ใช�บังคับแก8ผู�ดํารงตําแหน8งท่ี ก.พ. กําหนดว8าเป0นตําแหน8งท่ี
มีลักษณะงานเฉพาะอย8าง 

 
มาตรา ๕๙  ผู�ได�รับบรรจุและแต8งต้ังตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให�

ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการและให�ได�รับการพัฒนาเพ่ือให�รู�ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
เป0นข�าราชการท่ีดีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ผู�ทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการตามวรรคหนึ่งผู�ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติ
หน�าท่ีราชการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ไม8ตํ่ากว8ามาตรฐานท่ีกําหนด ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให�ผู�นั้นรับราชการต8อไป ถ�าผู�นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการตํ่ากว8ามาตรฐานท่ีกําหนด ก็ให�สั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการได�ไม8ว8าจะครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการแล�วหรือไม8ก็ตาม 

ผู� ใดถูกสั่งให�ออกจากราชการตามวรรคสอง ให� ถือเสมือนว8าผู�นั้นไม8เคยเป0น
ข�าราชการพลเรือนสามัญ  แต8ท้ังนี้ ไม8กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู�นั้นได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ หรือ
การรับเงินเดือนหรือผลประโยชนPอ่ืนใดท่ีได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับจากทางราชการในระหว8างผู�นั้นอยู8
ระหว8างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 

ผู�อยู8ในระหว8างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการผู�ใดมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล8าวหาว8า
กระทําผิดวินัย ให�ผู�บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวด ๗ การดําเนินการทาง
วินัย และถ�าผู�นั้นมีกรณีท่ีจะต�องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให�ผู�บังคับบัญชาดําเนินการตาม
วรรคสองไปก8อน 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให�ใช�บังคับกับข�าราชการหรือพนักงาน
ส8วนท�องถ่ินซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว8างท่ียังทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๐  ข�าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงอยู8ในระหว8างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ
ผู�ใดถูกสั่งให�ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และต8อมาปรากฏว8าผู�นั้นมีกรณีท่ีจะต�องถูกสั่งให�ออก
จากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอ่ืน ก็ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
หรือผู�มีอํานาจตามมาตราอ่ืนนั้น แล�วแต8กรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง เป0นให�ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอ่ืนนั้นได� 

 
มาตรา ๖๑  การแต8งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญให�ดํารงตําแหน8งในสายงานท่ีไม8มี

กําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน8ง จะกระทํามิได� 
 
มาตรา ๖๒  ผู�ได�รับแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญตําแหน8งใด

ต�องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน8ง 
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป0น ก.พ. อาจอนุมัติให�แต8งต้ังข�าราชการพลเรือน

สามัญท่ีมีคุณสมบัติต8างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน8งก็ได� 
ในกรณีท่ี ก.พ. กําหนดให�ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป0น

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8ง ให�หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิท่ี ก.พ. 
รับรอง 

 
มาตรา ๖๓  การย�าย การโอน หรือการเลื่อนข�าราชการพลเรือนสามัญไปแต8งต้ังให�

ดํารงตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญในหรือต8างกระทรวงหรือกรม แล�วแต8กรณี ให�เป0นไปตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.พ. 

การโอนข�าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแต8งต้ังให�ดํารง
ตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญในต8างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เป0นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ให�กระทําได�ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

การย�ายหรือการโอนข�าราชการพลเรือนสามัญไปแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งในระดับท่ี
ตํ่ากว8าเดิมจะกระทํามิได� เว�นแต8จะได�รับความยินยอมจากข�าราชการพลเรือนสามัญผู�นั้น 

การบรรจุข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีได�ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให�ออก
จากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว8าด�วยการรับราชการทหาร หรือได�รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให�ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงให�นับเวลาระหว8างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการหรือออกจากราชการไปท่ีมิใช8เป0นการออกจากราชการในระหว8างทดลอง
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการกลับเข�ารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารง
ตําแหน8งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให�ได�รับเงินเดือนเท8าใด ให�กระทําได�ตามหลักเกณฑPและ
วิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนPในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว8าด�วย
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีได�ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให�ออก
จากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว8าด�วยการรับราชการทหาร หรือได�รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให�ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซ่ึงให�นับเวลาระหว8างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการ เม่ือได�รับบรรจุกลับเข�ารับราชการให�มีสิทธินับวันรับราชการก8อนถูกสั่งให�
ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว8าด�วยการรับราชการทหาร หรือวันท่ีได�
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ปฏิบัติงานใด ๆ ตามท่ีได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี และวันรับราชการเม่ือได�รับบรรจุ
กลับเข�ารับราชการเป0นเวลาราชการติดต8อกันเสมือนว8าผู�นั้นมิได�เคยถูกสั่งให�ออกจากราชการ สําหรับ
ผู�ซ่ึงออกจากราชการไปท่ีมิใช8เป0นการออกจากราชการในระหว8างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการซ่ึงได�รับ
บรรจุกลับเข�ารับราชการตามวรรคสี่ ให�มีสิทธินับเวลาราชการก8อนออกจากราชการเพ่ือประโยชนPใน
การนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๔  การโอนพนักงานส8วนท�องถ่ิน การโอนข�าราชการท่ีไม8ใช8ข�าราชการพล

เรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้และไม8ใช8ข�าราชการการเมือง และการโอนเจ�าหน�าท่ีของหน8วยงาน
อ่ืนของรัฐท่ี ก.พ. กําหนด มาบรรจุเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให�ได�รับเงินเดือนเท8าใด ให�กระทําได�ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี 
ก.พ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนPในการนับเวลาราชการ ให�ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู�ท่ีโอน
มารับราชการตามวรรคหนึ่ง เป0นเวลาราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด�วย 

 
มาตรา ๖๕  พนักงานส8วนท�องถ่ินซ่ึงไม8ใช8ออกจากงานในระหว8างทดลองปฏิบัติงาน

หรือข�าราชการท่ีไม8ใช8ข�าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไม8ใช8ข�าราชการการเมือง 
ข�าราชการวิสามัญ หรือข�าราชการซ่ึงออกจากราชการในระหว8างทดลองปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ผู�ใด
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล�ว ถ�าสมัครเข�ารับราชการเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญและ
ทางราชการต�องการจะรับผู�นั้นเข�ารับราชการให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนPท่ีทางราชการจะได�รับ  ท้ังนี้ จะบรรจุและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให�ได�รับเงินเดือนเท8าใดให�เป0นไปตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี 
ก.พ. กําหนด 

เพ่ือประโยชนPในการนับเวลาราชการ ให�ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู�เข�า
รับราชการตามวรรคหนึ่งในขณะท่ีเป0นข�าราชการ หรือพนักงานส8วนท�องถ่ินนั้นเป0นเวลาราชการของ
ข�าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด�วย 

 
มาตรา ๖๖  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดได�รับแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งตามมาตรา 

๖๒ แล�ว หากภายหลังปรากฏว8าเป0นผู�มีคุณสมบัติไม8ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งนั้น ให�
ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต8งต้ังผู�นั้นให�กลับไปดํารงตําแหน8งตามเดิมหรือ
ตําแหน8งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน  แต8ท้ังนี้ ไม8กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู�
นั้นได�ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน�าท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนPอ่ืนใดท่ีได�รับหรือมีสิทธิจะ
ได�รับอยู8ก8อนได�รับคําสั่งให�กลับไปดํารงตําแหน8งตามเดิมหรือตําแหน8งอ่ืนในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน 

การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนPของผู�ท่ีได�รับแต8งต้ังให�กลับไปดํารงตําแหน8ง
ตามเดิมหรือตําแหน8งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให�เป0นไปตาม
หลักเกณฑPและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ีไม8สามารถแต8งต้ังให�กลับไปดํารงตําแหน8งตามเดิมหรือตําแหน8งอ่ืนใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได� ไม8ว8าด�วยเหตุใดให� ก.พ. พิจารณาเป0นการเฉพาะราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๗  ผู�ได�รับบรรจุเข�ารับราชการเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญและแต8งต้ังให�

ดํารงตําแหน8งใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และ
มาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏว8าขาดคุณสมบัติท่ัวไปหรือมีลักษณะต�องห�ามโดยไม8ได�รับการยกเว�น
ตามมาตรา ๓๖ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งนั้นโดยไม8ได�รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา 
๖๒ อยู8ก8อนก็ดี มีกรณีต�องหาอยู8ก8อนและภายหลังเป0นผู�ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต�องหานั้นก็ดี 
ให�ผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต8ทั้งนี้ 
ไม8กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู�นั้นได�ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน�าท่ี และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชนPอ่ืนใดท่ีได�รับหรือมีสิทธิจะได�รับจากทางราชการก8อนมีคําสั่งให�ออกนั้นและถ�าการเข�ารับ
ราชการเป0นไปโดยสุจริตแล�วให�ถือว8าเป0นการสั่งให�ออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายว8าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญว8างลง หรือผู�ดํารงตําแหน8ง

ไม8สามารถปฏิบัติหน�าท่ีราชการได� และเป0นกรณีท่ีมิได�บัญญัติไว�ในกฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ8นดิน ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งให�ข�าราชการพล
เรือนท่ีเห็นสมควรรักษาการในตําแหน8งนั้นได� 

ผู�รักษาการในตําแหน8งตามวรรคหนึ่ง ให�มีอํานาจหน�าท่ีตามตําแหน8งท่ีรักษาการนั้น 
ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย
หรือคําสั่งผู�บังคับบัญชา แต8งต้ังให�ผู�ดํารงตําแหน8งนั้น ๆ เป0นกรรมการ หรือให�มีอํานาจหน�าท่ีอย8างใด 
ก็ให�ผู�รักษาการในตําแหน8งทําหน�าท่ีกรรมการ หรือมีอํานาจหน�าท่ีอย8างนั้นในระหว8างท่ีรักษาการใน
ตําแหน8ง แล�วแต8กรณี  

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป0น ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งข�าราชการพลเรือนสามัญให�ประจําส8วนราชการเป0นการชั่วคราวโดยให�พ�นจาก
ตําแหน8งหน�าท่ีเดิมได�ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

การให�ได�รับเงินเดือน การแต8งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และ
การออกจากราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป0น ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งให�ข�าราชการพลเรือนสามัญพ�นจากตําแหน8งหน�าท่ีและขาดจากอัตราเงินเดือน
ในตําแหน8งเดิมโดยให�รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามท่ี ก.พ. กําหนดได�  ท้ังนี้ 
ให�เป0นไปตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

การให�พ�นจากตําแหน8ง การให�ได�รับเงินเดือน การแต8งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน 
การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง 
ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีท่ีหมดความจําเป0นหรือครบกําหนดระยะเวลาการให�รับเงินเดือนใน
อัตรากําลังทดแทน ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให�ข�าราชการพลเรือน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สามัญผู�นั้นพ�นจากการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งตามเดิมหรือ
ตําแหน8งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดสั่งให�เพิกถอนคําสั่งแต8งต้ัง

ข�าราชการพลเรือนสามัญ ให�เป0นหน�าท่ีของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ
ตามสมควรเพ่ือเยียวยาและแก�ไขหรือดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรได� 

 
หมวด ๔ 

การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ 
เสริมสร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

   
 

มาตรา ๗๒  ให�ส8วนราชการมีหน�าท่ีดําเนินการให�มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร�างแรงจูงใจแก8ข�าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให�ข�าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต8อภารกิจของรัฐ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดให�มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร�างแรงจูงใจแทนส8วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได� 

 
มาตรา ๗๓  ผู�บังคับบัญชาต�องปฏิบัติตนต8อผู�อยู8ใต�บังคับบัญชาอย8างมีคุณธรรมและ

เท่ียงธรรมและเสริมสร�างแรงจูงใจให�ผู�อยู8ใต�บังคับบัญชาดํารงตนเป0นข�าราชการท่ีดี 
 
มาตรา ๗๔  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดประพฤติตนอยู8ในจรรยาและระเบียบวินัย

และปฏิบัติราชการอย8างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต8อภารกิจของรัฐ ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนให�ตามควรแก8กรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และจะให�บําเหน็จความชอบอย8างอ่ืนซ่ึง
อาจเป0นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๗๕  การให�ข�าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝXกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต8างประเทศ ให�เป0นไปตามหลักเกณฑP วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กําหนด 

 
มาตรา ๗๖  ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�อยู8ใต�

บังคับบัญชาเพ่ือใช�ประกอบการพิจารณาแต8งต้ัง และเลื่อนเงินเดือน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑPและวิธีการ
ท่ี ก.พ. กําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให�นําไปใช�เพ่ือประโยชนPในการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๗  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดถึงแก8ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให�ผู�นั้นเป0นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชนPในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญหรือให�ได�รับสิทธิประโยชนPอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๕ 

การรักษาจรรยาข�าราชการ 
   

 
มาตรา ๗๘  ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องรักษาจรรยาข�าราชการตามท่ีส8วน

ราชการกําหนดไว�โดยมุ8งประสงคPให�เป0นข�าราชการท่ีดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเป0นข�าราชการ 
โดยเฉพาะในเรื่องดังต8อไปนี้ 

(๑) การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง 
(๒) ความซ่ือสัตยPสุจริตและความรับผิดชอบ 
(๓) การปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความโปร8งใสและสามารถตรวจสอบได� 
(๔) การปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม8เลือกปฏิบัติอย8างไม8เป0นธรรม 
(๕) การมุ8งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ให�ส8วนราชการกําหนดข�อบังคับว8าด�วยจรรยาข�าราชการเพ่ือให�สอดคล�องกับ

ลักษณะของงานในส8วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
ในการกําหนดข�อบังคับว8าด�วยจรรยาข�าราชการตามวรรคสอง ให�จัดให�มีการรับฟ3ง

ความคิดเห็นของข�าราชการและประกาศให�ประชาชนทราบด�วย 
 
มาตรา ๗๙  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดไม8ปฏิบัติตามจรรยาข�าราชการอันมิใช8

เป0นความผิดวินัย ให�ผู�บังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต8งต้ังเลื่อนเงินเดือน หรือสั่ง
ให�ข�าราชการผู�นั้นได�รับการพัฒนา 

 
หมวด ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
มาตรา ๘๐  ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม8กระทํา

การตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้โดยเคร8งครัดอยู8เสมอ 
ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ปฏิบัติราชการในต8างประเทศนอกจากต�องรักษาวินัย

ตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้แล�ว ต�องรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม8กระทําการตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ. ด�วย 

 
มาตรา ๘๑  ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องสนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยPทรงเป0นประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๒  ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องกระทําการอันเป0นข�อปฏิบัติดังต8อไปนี้ 
(๑) ต�องปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตยP สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ต�องปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�เป0นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 

มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ต�องปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�เกิดผลดีหรือความก�าวหน�าแก8ราชการด�วยความ

ต้ังใจอุตสาหะ เอาใจใส8 และรักษาประโยชนPของทางราชการ 
(๔) ต�องปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน�าท่ีราชการ โดยชอบด�วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม8ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต8ถ�าเห็นว8าการปฏิบัติตามคําสั่ง
นั้นจะทําให�เสียหายแก8ราชการ หรือจะเป0นการไม8รักษาประโยชนPของทางราชการจะต�องเสนอ
ความเห็นเป0นหนังสือทันทีเพื่อให�ผู�บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อได�เสนอความเห็นแล�ว 
ถ�าผู�บังคับบัญชายืนยันให�ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู�อยู8ใต�บังคับบัญชาต�องปฏิบัติตาม 

(๕) ต�องอุทิศเวลาของตนให�แก8ราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการมิได� 
(๖) ต�องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต�องสุภาพเรียบร�อย รักษาความสามัคคีและต�องช8วยเหลือกันในการปฏิบัติ

ราชการระหว8างข�าราชการด�วยกันและผู�ร8วมปฏิบัติราชการ 
(๘) ต�องต�อนรับ ให�ความสะดวก ให�ความเป0นธรรม และให�การสงเคราะหPแก8

ประชาชนผู�ติดต8อราชการเก่ียวกับหน�าท่ีของตน 
(๙) ต�องวางตนเป0นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการและในการ

ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับประชาชน กับจะต�องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว8าด�วยมารยาท
ทางการเมืองของข�าราชการด�วย 

(๑๐) ต�องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน8งหน�าท่ีราชการ
ของตนมิให�เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๘๓  ข�าราชการพลเรือนสามัญต�องไม8กระทําการใดอันเป0นข�อห�าม 

ดังต8อไปนี้ 
(๑) ต�องไม8รายงานเท็จต8อผู�บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปYดข�อความซ่ึงควรต�อง

แจ�งถือว8าเป0นการรายงานเท็จด�วย 
(๒) ต�องไม8ปฏิบัติราชการอันเป0นการกระทําการข�ามผู�บังคับบัญชาเหนือตน เว�นแต8

ผู�บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเป0นผู�สั่งให�กระทําหรือได�รับอนุญาตเป0นพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๓) ต�องไม8อาศัยหรือยอมให�ผู�อ่ืนอาศัยตําแหน8งหน�าท่ีราชการของตนหาประโยชนP

ให�แก8ตนเองหรือผู�อ่ืน 
(๔) ต�องไม8ประมาทเลินเล8อในหน�าท่ีราชการ 
(๕) ต�องไม8กระทําการหรือยอมให�ผู�อ่ืนกระทําการหาผลประโยชนPอันอาจทําให�เสีย

ความเท่ียงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน8งหน�าท่ีราชการของตน 
(๖) ต�องไม8เป0นกรรมการผู�จัดการ หรือผู�จัดการ หรือดํารงตําแหน8งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ

งานคล�ายคลึงกันนั้นในห�างหุ�นส8วนหรือบริษัท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) ต�องไม8กระทําการอย8างใดท่ีเป0นการกลั่นแกล�ง กดข่ี หรือข8มเหงกันในการปฏิบัติ
ราชการ 

(๘) ต�องไม8กระทําการอันเป0นการล8วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ. 

(๙) ต�องไม8ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือข8มเหงประชาชนผู�ติดต8อราชการ 
(๑๐) ไม8กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๘๔  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดไม8ปฏิบัติตามข�อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ 

และมาตรา ๘๒ หรือฝNาฝWนข�อห�ามตามมาตรา ๘๓ ผู�นั้นเป0นผู�กระทําผิดวินัย 
 
มาตรา ๘๕  การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังต8อไปนี้ เป0นความผิดวินัยอย8างร�ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือให�เกิดความเสียหาย

อย8างร�ายแรงแก8ผู�หนึ่งผู�ใด หรือปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต 
(๒) ละท้ิงหรือทอดท้ิงหน�าท่ีราชการโดยไม8มีเหตุผลอันสมควรเป0นเหตุให�เสียหายแก8

ราชการอย8างร�ายแรง 
(๓) ละท้ิงหน�าท่ีราชการติดต8อในคราวเดียวกันเป0นเวลาเกินสิบห�าวันโดยไม8มีเหตุอัน

สมควรหรือโดยมีพฤติการณPอันแสดงถึงความจงใจไม8ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระทําการอันได�ชื่อว8าเป0นผู�ประพฤติชั่วอย8างร�ายแรง 
(๕) ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ข8มเหง หรือทําร�ายประชาชนผู�ติดต8อราชการอย8าง

ร�ายแรง 
(๖) กระทําความผิดอาญาจนได�รับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกว8าโทษจําคุกโดยคํา

พิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกหรือให�รับโทษท่ีหนักกว8าโทษจําคุก เว�นแต8เป0นโทษสําหรับความผิดท่ีได�
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว�นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป0นการไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ 
หรือฝNาฝWนข�อห�ามตามมาตรา ๘๓ อันเป0นเหตุให�เสียหายแก8ราชการอย8างร�ายแรง 

(๘) ละเว�นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป0นการไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ 
วรรคสองและมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝNาฝWนข�อห�ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ท่ีมีกฎ ก.พ. กําหนดให�เป0น
ความผิดวินัยอย8างร�ายแรง 

 
มาตรา ๘๖  กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) 

และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ให�ใช�สําหรับการกระทําท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีกฎ ก.พ. ดังกล8าวใช�
บังคับ 

 
มาตรา ๘๗  ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีเสริมสร�างและพัฒนาให�ผู�อยู8ใต�บังคับบัญชามี

วินัยและปZองกันมิให�ผู�อยู8ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี ก.พ. 
กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘๘  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดกระทําผิดวินัย จะต�องได�รับโทษทางวินัย 
เว�นแต8มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย  

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต8อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑP 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล8ออก 
 
มาตรา ๘๙  การลงโทษข�าราชการพลเรือนสามัญให�ทําเป0นคําสั่ง ผู�สั่งลงโทษต�องสั่ง

ลงโทษให�เหมาะสมกับความผิดและต�องเป0นไปด�วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่ง
ลงโทษให�แสดงว8าผู�ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 
หมวด ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๐  เม่ือมีการกล8าวหาหรือมีกรณีเป0นท่ีสงสัยว8าข�าราชการพลเรือนสามัญ

ผู�ใดกระทําผิดวินัย ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าท่ีต�องรายงานให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด�วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผู�บังคับบัญชาหรือผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู�ใดละเลยไม8
ปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม8สุจริตให�ถือว8าผู�นั้นกระทําผิดวินัย 

อํานาจหน�าท่ีของผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ 
ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให�ผู�บังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติ
แทนตามหลักเกณฑPท่ี ก.พ. กําหนดก็ได� 

 
มาตรา ๙๑  เม่ือได�รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล8าวปรากฏต8อ

ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
รีบดําเนินการหรือสั่งให�ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต�นว8ากรณีมีมูลท่ีควรกล8าวหาว8าผู�นั้น
กระทําผิดวินัยหรือไม8 ถ�าเห็นว8ากรณีไม8มีมูลท่ีควรกล8าวหาว8ากระทําผิดวินัยก็ให�ยุติเรื่องได� 

ในกรณีท่ีเห็นว8ามีมูลท่ีควรกล8าวหาว8าข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดกระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองต�นอยู8แล�ว ให�ดําเนินการต8อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล�วแต8
กรณี  

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว8ากรณีมี

มูลถ�าความผิดนั้นมิใช8เป0นความผิดวินัยอย8างร�ายแรง และได�แจ�งข�อกล8าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให�ผู�ถูกกล8าวหาทราบ พร�อมท้ังรับฟ3งคําชี้แจงของผู�ถูกกล8าวหาแล�วผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามมาตรา ๕๗ เห็นว8าผู�ถูกกล8าวหาได�กระทําผิดตามข�อกล8าวหา ให�ผู�บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควร
แก8กรณีโดยไม8ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได� 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ�าผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว8า
ผู�ถูกกล8าวหาไม8ได�กระทําผิดตามข�อกล8าวหา ให�ผู�บังคับบัญชาดังกล8าวสั่งยุติเรื่อง 

 
มาตรา ๙๓  ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว8ากรณีมี

มูลอันเป0นความผิดวินัยอย8างร�ายแรง ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต8งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต�องแจ�งข�อกล8าวหาและสรุปพยานหลักฐานให�ผู�ถูกกล8าวหา
ทราบพร�อมทั้งรับฟ3งคําชี้แจงของผู�ถูกกล8าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ให�
รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต8อผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

ถ�าผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว8าผู�ถูกกล8าวหาไม8ได�
กระทําผิดตามข�อกล8าวหา ให�สั่งยุติเรื่อง แต8ถ�าเห็นว8าผู�ถูกกล8าวหาได�กระทําผิดตามข�อกล8าวหา ให�
ดําเนินการต8อไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล�วแต8กรณี  

 
มาตรา ๙๔  การแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีท่ีข�าราชการพลเรือน

สามัญตําแหน8งต8างกัน หรือต8างกรมหรือต8างกระทรวงกันถูกกล8าวหาว8ากระทําผิดวินัยร8วมกันให�
ดําเนินการ ดังต8อไปนี้ 

(๑) สําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ท่ีอธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูก
กล8าวหาว8ากระทําผิดวินัยร8วมกับผู�อยู8ใต�บังคับบัญชา ให�ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว8าการกระทรวง 
แล�วแต8กรณี เป0นผู�สั่งแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) สําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญต8างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล8าวหาว8า
กระทําผิดวินัยร8วมกัน ให�ปลัดกระทรวงเป0นผู�สั่งแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เว�นแต8เป0นกรณีท่ี
ปลัดกระทรวงถูกกล8าวหาร8วมด�วย ให�รัฐมนตรีว8าการกระทรวงเป0นผู�สั่งแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) สําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญต8างกระทรวงกันถูกกล8าวหาว8ากระทําผิดวินัย
ร8วมกันให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร8วมกันแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
เว�นแต8เป0นกรณีท่ีมีผู�ถูกกล8าวหาดํารงตําแหน8งประเภทบริหารระดับสูงร8วมด�วย ให�นายกรัฐมนตรีเป0น
ผู�สั่งแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๔) สําหรับกรณีอ่ืน ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๙๕  หลักเกณฑP วิธีการ และระยะเวลาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยให�

เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีท่ีเป0นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ�งตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทาง

วินัยโดยไม8ต�องสอบสวนก็ได� 
 
มาตรา ๙๖  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดกระทําผิดวินัยอย8างไม8ร�ายแรง ให�

ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑP ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
ตามควรแก8กรณีให�เหมาะสมกับความผิด 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย8อน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได� แต8สําหรับ
การลงโทษภาคทัณฑPให�ใช�เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให�โดยให�ทําทัณฑP
บนเป0นหนังสือหรือว8ากล8าวตักเตือนก็ได� 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมี
อํานาจสั่งลงโทษผู�อยู8ใต�บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได�เพียงใด ให�เป0นไปตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๙๗  ภายใต�บังคับวรรคสอง ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดกระทําผิดวินัย

อย8างร�ายแรง ให�ลงโทษปลดออกหรือไล8ออกตามความร�ายแรงแห8งกรณี ถ�ามีเหตุอันควรลดหย8อนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได� แต8ห�ามมิให�ลดโทษลงตํ่ากว8าปลดออก 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู�สั่งแต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 
๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู�มีอํานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว8าข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดกระทําผิดวินัย
อย8างร�ายแรง ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส8งเรื่องให� อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. 
กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซ่ึงผู�ถูกกล8าวหาสังกัดอยู8 แล�วแต8กรณี พิจารณา เม่ือ อ.ก.พ. ดังกล8าวมีมติ
เป0นประการใด ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให�เป0นไปตามนั้น  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม8ใช�อํานาจตามมาตรา 
๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให�ผู�บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได� 

ผู�ใดถูกลงโทษปลดออก ให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว8าผู�นั้นลาออกจาก
ราชการ 

 
มาตรา ๙๘  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดให�ข�อมูลต8อผู�บังคับบัญชาหรือให�ถ�อยคํา

ในฐานะพยานต8อผู�มีหน�าท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
อันเป0นประโยชนPและเป0นผลดียิ่งต8อทางราชการ ผู�บังคับบัญชาอาจพิจารณาให�บําเหน็จความชอบเป0น
กรณีพิเศษได� 

ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดอยู8ในฐานะท่ีอาจจะถูกกล8าวหาว8าร8วมกระทําผิดวินัย
กับข�าราชการอ่ืน ให�ข�อมูลต8อผู�บังคับบัญชา หรือให�ถ�อยคําต8อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความใน
วรรคหนึ่งเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยท่ีได�กระทํามา จนเป0นเหตุให�มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก8
ผู�เป0นต�นเหตุแห8งการกระทําผิด ผู�บังคับบัญชาอาจใช�ดุลพินิจกันผู�นั้นไว�เป0นพยานหรือพิจารณาลด
โทษทางวินัยตามควรแก8กรณีได� 

ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดให�ข�อมูลหรือให�ถ�อยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองอันเป0นเท็จให�ถือว8าผู�นั้นกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑPและวิธีการการให�บําเหน็จความชอบ การกันเป0นพยาน การลดโทษ และ
การให�ความคุ�มครองพยาน ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. ว8าด�วยการคุ�มครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑPและวิธีการท่ี
สํานักงาน ก.พ. หรือผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการย�าย โอน หรือ
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ดําเนินการอ่ืนใดโดยไม8ต�องได�รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู�บังคับบัญชาของข�าราชการผู�นั้น 
และไม8ต�องปฏิบัติตามข้ันตอนหรือกระบวนการตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได� 

 
มาตรา ๙๙  ให�กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เป0นเจ�าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญาและให�มีอํานาจเช8นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพียงเท8าท่ีเก่ียวกับอํานาจและหน�าท่ีของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให�มี
อํานาจดังต8อไปนี้ด�วยคือ 

(๑) เรียกให�กระทรวง กรม ส8วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน8วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห�าง
หุ�นส8วน บริษัท ชี้แจงข�อเท็จจริง ส8งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง ส8งผู�แทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือให�ถ�อยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๒) เรียกผู�ถูกกล8าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให�ถ�อยคํา หรือให�ส8งเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๐  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดมีกรณีถูกกล8าวหาเป0นหนังสือว8ากระทํา

หรือละเว�นกระทําการใดท่ีเป0นความผิดวินัยอย8างร�ายแรง ถ�าเป0นการกล8าวหาต8อผู�บังคับบัญชาของผู�
นั้นหรือต8อผู�มีหน�าท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ
เป0นการกล8าวหาโดยผู�บังคับบัญชาของผู�นั้น หรือมีกรณีถูกฟZองคดีอาญาหรือต�องหาว8ากระทําความผิด
อาญาอันมิใช8เป0นความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทที่ไม8เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
แม�ภายหลังผู�นั้นจะออกจากราชการไปแล�ว โดยมิใช8เพราะเหตุตาย ผู�มีอํานาจดําเนินการทางวินัยมี
อํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้ต8อไปได�
เสมือนว8าผู�นั้นยังมิได�ออกจากราชการ แต8ท้ังนี้ ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต�อง
ดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต8วันท่ีผู�นั้นพ�นจาก
ราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ�าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว8าผู�นั้นกระทําผิดวินัย
อย8างไม8ร�ายแรงก็ให�งดโทษ 

 
มาตรา ๑๐๑  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดมีกรณีถูกกล8าวหาว8ากระทําผิดวินัย

อย8างร�ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟZองคดีอาญา หรือต�องหาว8ากระทําความผิดอาญา 
เว�นแต8เป0นความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อนเพ่ือรอฟ3งผลการสอบสวน
หรือพิจารณา หรือผลแห8งคดีได� 

ถ�าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว8าผู�นั้นมิได�กระทําผิดหรือกระทํา
ผิดไม8ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล8ออก และไม8มีกรณีท่ีจะต�องออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืน ก็ให�
ผู�มีอํานาจดังกล8าวสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติราชการหรือกลับเข�ารับราชการในตําแหน8งตามเดิมหรือ
ตําแหน8งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหน8งประเภทและระดับท่ี ก.พ. กําหนด  
ท้ังนี้ ผู�นั้นต�องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งนั้น 

เม่ือได�มีการสั่งให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว�
ก8อนแล�วภายหลังปรากฏว8าผู�นั้นมีกรณีถูกกล8าวหาว8ากระทําผิดวินัยอย8างร�ายแรงในกรณีอ่ืนอีก 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และ
แต8งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้
ต8อไปได� 

ในกรณีท่ีสั่งให�ผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อนกลับเข�ารับราชการ หรือสั่งให�ผู�ถูก
สั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อนออกจากราชการด�วยเหตุอ่ืนท่ีมิใช8เป0นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัย
อย8างร�ายแรงก็ให�ผู�นั้นมีสถานภาพเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหว8างท่ีถูกสั่งให�
ออกจากราชการไว�ก8อนเสมือนว8าผู�นั้นเป0นผู�ถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจ8ายเป0นรายเดือน และเงินช8วยเหลืออย8างอ่ืน และการจ8ายเงิน
ดังกล8าวของผู�ถูกสั่งพักราชการ และผู�ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อน ให�เป0นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบว8าด�วยการนั้น 

การสั่งพักราชการให�สั่งพักตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือพิจารณา เว�นแต8ผู�ถูกสั่งพัก
ราชการผู�ใดได�ร�องทุกขPตามมาตรา ๑๒๒ และผู�มีอํานาจพิจารณาคําร�องทุกขPเห็นว8าสมควรสั่งให�ผู�นั้น
กลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการก8อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณPของผู�ถูกสั่ง
พักราชการไม8เป0นอุปสรรคต8อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม8ก8อให�เกิดความไม8สงบเรียบร�อยต8อไป 
หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยได�ล8วงพ�นหนึ่งป1นับแต8วันพักราชการแล�วยังไม8แล�วเสร็จและผู�ถูก
สั่งพักราชการไม8มีพฤติกรรมดังกล8าว ให�ผู�มีอํานาจสั่งพักราชการสั่งให�ผู�นั้นกลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการก8อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

ให�นําความในวรรคหกมาใช�บังคับกับกรณีถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อนด�วย 
หลักเกณฑPและวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อน 

ระยะเวลาให�พักราชการและให�ออกจากราชการไว�ก8อน การให�กลับเข�าปฏิบัติราชการหรือกลับเข�ารับ
ราชการและการดําเนินการเพ่ือให�เป0นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให�เป0นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๐๒  การลงโทษข�าราชการพลเรือนสามัญในส8วนราชการท่ีมีกฎหมายว8า

ด�วยวินัยข�าราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเป0นความผิดวินัยอย8างไม8ร�ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะ
ลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑPหรือลงโทษตามกฎหมายว8าด�วยวินัยข�าราชการนั้นอย8างใด
อย8างหนึ่งตามควรแก8กรณีและพฤติการณPก็ได� แต8ถ�าเป0นกรณีกระทําผิดวินัยอย8างร�ายแรงตาม
พระราชบัญญัตินี้ไม8ว8าจะได�ลงทัณฑPหรือลงโทษตามกฎหมายดังกล8าวแล�วหรือไม8 ให�ผู�บังคับบัญชา
พิจารณาดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๓  เม่ือผู�บังคับบัญชาได�สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑPตาม

กฎหมายว8าด�วยวินัยข�าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล�ว ให�รายงาน อ.ก.พ. 
กระทรวงซ่ึงผู�ถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู8เพ่ือพิจารณา เว�นแต8เป0นกรณีดําเนินการทางวินัยกับ
ข�าราชการต8างกระทรวงกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ 
วรรคสอง ให�รายงาน ก.พ.  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 

ในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว8าการดําเนินการทางวินัยเป0นการไม8ถูกต�อง
หรือไม8เหมาะสม หากมีมติเป0นประการใด ให�ผู�บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให�เป0นไปตามท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให� ก.พ. มีอํานาจ
สอบสวนใหม8หรือสอบสวนเพ่ิมเติมได�ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕ 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผู�แทน ก.พ. ซ่ึงเป0นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล8าวเห็นว8าการ
ดําเนินการของผู�บังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป0นการไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ปฏิบัติไม8เหมาะสม ให�รายงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแก8กรณีต8อไป และเม่ือ ก.พ. มีมติ
เป0นประการใด ให�ผู�บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให�เป0นไปตามท่ี ก.พ. มีมติ  ท้ังนี้ เว�นแต8ผู�ถูกลงโทษได�
อุทธรณPคําสั่งลงโทษของผู�บังคับบัญชาต8อ ก.พ.ค. ในกรณีเช8นนี้ให� ก.พ. แจ�งมติต8อ ก.พ.ค. เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 

 
มาตรา ๑๐๕  เม่ือมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให�ผู�สั่งมีคําสั่งใหม8 

และในคําสั่งดังกล8าวให�สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม พร�อมท้ังระบุวิธีการดําเนินการเก่ียวกับโทษท่ีได�รับ
ไปแล�ว  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๐๖  ข�าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู�ใดมีกรณีกระทํา

ผิดวินัยอยู8ก8อนวันโอนมาบรรจุ ให�ผู�บังคับบัญชาของข�าราชการพลเรือนสามัญผู�นั้นดําเนินการทาง
วินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต8ถ�าเป0นเรื่องท่ีอยู8ในระหว8างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวน
ของผู�บังคับบัญชาเดิมก8อนวันโอนก็ให�สืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต8อไปจนเสร็จ แล�วส8งเรื่อง
ให�ผู�บังคับบัญชาของข�าราชการพลเรือนสามัญผู�นั้นพิจารณาดําเนินการต8อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
แต8ท้ังนี้ ในการสั่งลงโทษทางวินัยให�พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว8าด�วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส8วนท�องถ่ินหรือกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการท่ีโอนมานั้น แล�วแต8กรณี  

 
หมวด ๘ 

การออกจากราชการ 
   

 
มาตรา ๑๐๗  ข�าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) พ�นจากราชการตามกฎหมายว8าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและได�รับอนุญาตให�ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา 

๑๐๙ 
(๔) ถูกสั่งให�ออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือ

มาตรา ๑๑๑ หรือ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล8ออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให�เป0นไปตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๘  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดเม่ืออายุครบหกสิบป1บริบูรณPในสิ้น
ป1งบประมาณและทางราชการมีความจําเป0นท่ีจะให�รับราชการต8อไปเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีในทางวิชาการ
หรือหน�าท่ีท่ีต�องใช�ความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหน8งตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) 
หรือ (ง) จะให�รับราชการต8อไปอีกไม8เกินสิบป1ก็ได�ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๐๙  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดประสงคPจะลาออกจากราชการให�ยื่น

หนังสือขอลาออกต8อผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล8วงหน�าก8อนวันขอลาออกไม8น�อยกว8า
สามสิบวันเพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป0นผู�พิจารณาก8อนวันขอลาออก 

ในกรณีท่ีผู�ประสงคPจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล8วงหน�าน�อยกว8าสามสิบวัน และ
ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว8ามีเหตุผลและความจําเป0นจะอนุญาตให�
ลาออกตามวันท่ีขอลาออกก็ได� 

ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว8าจําเป0นเพ่ือ
ประโยชนPแก8ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว�เป0นเวลาไม8เกินเก�าสิบวันนับแต8วันขอลาออกก็ได� ในกรณี
เช8นนั้นถ�าผู�ขอลาออกมิได�ถอนใบลาออกก8อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้งให�ถือว8าการลาออกนั้นมี
ผลเม่ือครบกําหนดเวลาตามท่ีได�ยับยั้งไว� 

ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มิได�ยับยั้งตามวรรคสาม
ให�การลาออกนั้นมีผลต้ังแต8วันขอลาออก 

ในกรณีท่ีข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดประสงคPจะลาออกจากราชการเพ่ือดํารง
ตําแหน8งในองคPกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหน8งทางการเมือง หรือตําแหน8งอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด หรือ
เพ่ือสมัครรับเลือกต้ังเป0นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน ให�ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต8อผู�บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให�การลาออกมีผลนับต้ังแต8วันท่ีผู�นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑPและวิธีการเก่ียวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให�ลาออกและการ
ยับยั้งการลาออกจากราชการ ให�เป0นไปตามระเบียบท่ี ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๑๐  ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งให�

ข�าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว8าด�วย
บําเหน็จบํานาญข�าราชการได�ในกรณีดังต8อไปนี้ 

(๑) เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดเจ็บปNวยไม8อาจปฏิบัติหน�าท่ีราชการของตนได�
โดยสมํ่าเสมอ 

(๒) เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคP
ของทางราชการ 

(๓) เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) 
หรือ (๓) หรือมีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗) 

(๔) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบหน8วยงานหรือตําแหน8งท่ีข�าราชการพลเรือนสามัญ
ปฏิบัติหน�าท่ีหรือดํารงอยู8 สําหรับผู�ท่ีออกจากราชการในกรณีนี้ให�ได�รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑP 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนดด�วย 

(๕) เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดไม8สามารถปฏิบัติราชการให�มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป0นท่ีพอใจของทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดหย8อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการ บกพร8องในหน�าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม8เหมาะสมกับตําแหน8งหน�าท่ีราชการ ถ�าให�ผู�นั้น
รับราชการต8อไปจะเป0นการเสียหายแก8ราชการ 

(๗) เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดมีกรณีถูกสอบสวนว8ากระทําผิดวินัยอย8าง
ร�ายแรงตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไม8ได�ความแน8ชัดพอที่จะฟ3งลงโทษตามมาตรา ๙๗ 
วรรคหนึ่ง แต8มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถ�าให�รับราชการต8อไปจะเป0นการเสียหายแก8
ราชการ 

(๘) เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�
จําคุกในความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต�องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
ซ่ึงยังไม8ถึงกับจะต�องถูกลงโทษปลดออกหรือไล8ออก 

การสั่งให�ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  ท้ังนี้ 
ให�นํามาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใช�บังคับกับการสั่งให�ออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ 
ก. (๓) กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม 

เม่ือผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให�ข�าราชการพลเรือน
สามัญผู�ใดออกจากราชการตามมาตรานี้แล�ว ให�รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล�วแต8กรณี 
และให�นํามาตรา ๑๐๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๑  เม่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย

ว8าด�วยการรับราชการทหาร ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให�ผู�นั้นออกจาก
ราชการ 

ผู�ใดถูกสั่งให�ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต8อมาปรากฏว8าผู�นั้นมีกรณีท่ี
จะต�องถูกสั่งให�ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนอยู8ก8อนไปรับราชการทหาร ก็ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งให�ออกตามวรรคหนึ่งเป0นให�ออกจาก
ราชการตามมาตราอ่ืนนั้นได� 

 
มาตรา ๑๑๒  ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม8ใช�

อํานาจตามมาตรา ๑๑๐ โดยไม8มีเหตุอันสมควร ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได� 

 
มาตรา ๑๑๓  การออกจากราชการของข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน8งท่ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง ให�นําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการให�พ�นจาก
ตําแหน8งนับแต8วันออกจากราชการ เว�นแต8ออกจากราชการเพราะความตายให�นําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงทราบ 

 
หมวด ๙ 

การอุทธรณP 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑๔  ผู�ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณPต8อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับ
แต8วันทราบหรือถือว8าทราบคําสั่ง 

การอุทธรณPและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPตามวรรคหนึ่ง ให�เป0นไปตามท่ีกําหนด
ในกฎ ก.พ.ค. 

 
มาตรา ๑๑๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะ

ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณP เพ่ือทําหน�าท่ีเป0นผู�พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPก็ได�  ท้ังนี้ ให�เป0นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 
มาตรา ๑๑๖  เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPแล�ว ให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงมี

อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการให�เป0นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ี 
ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีผู�อุทธรณPไม8เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณPของ ก.พ.ค. ให�ฟZองคดีต8อศาล
ปกครองสูงสุดภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีทราบหรือถือว8าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

ผู�บังคับบัญชาผู�ใดไม8ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว8าเป0นการจงใจละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยมิชอบเพ่ือให�เกิดความเสียหายแก8บุคคลอ่ืน 

 
มาตรา ๑๑๗  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให�กรรมการ ก.พ.ค. และ

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณP เป0นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให�มีอํานาจดังต8อไปนี้ 
(๑) สั่งให�ผู�บังคับบัญชาซ่ึงสั่งลงโทษหรือสั่งให�ออกจากราชการอันเป0นเหตุให�มีการ

อุทธรณP ส8งสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให� ก.พ.ค. ภายในเวลาท่ีกําหนด 
(๒) สั่งให�กระทรวง กรม ส8วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน8วยงานอ่ืนของรัฐรวม

ตลอดท้ังองคPกรปกครองส8วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องสอบสวนใหม8หรือสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส8งตัว
ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีในสังกัดมาให�ถ�อยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม8หรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมไว�ด�วยก็ได� 

(๓) มีคําสั่งให�ข�าราชการ พนักงาน หรือลูกจ�างของกระทรวง กรม ส8วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน8วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคPกรปกครองส8วนท�องถ่ิน หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข�อง มาให�
ถ�อยคําหรือให�ส8งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง 

(๔) เข�าไปในอาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของ ก.พ.ค.  
ท้ังนี้ ในระหว8างพระอาทิตยPข้ึนถึงพระอาทิตยPตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

(๕) สอบสวนใหม8หรือสอบสวนเพ่ิมเติม 
 
มาตรา ๑๑๘  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPตามมาตรา ๑๑๔ ให�ดําเนินการให�แล�ว

เสร็จภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต8วันท่ีได�รับอุทธรณP เว�นแต8มีเหตุขัดข�องท่ีทําให�การพิจารณาไม8แล�ว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกล8าว ก็ให�ขยายระยะเวลาได�อีกซ่ึงไม8เกินสองครั้ง โดยแต8ละครั้งจะต�องไม8
เกินหกสิบวัน และให�บันทึกเหตุขัดข�องให�ปรากฏไว�ด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๑๙  ข�าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู�ใดถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัยอยู8ก8อนวันโอนมาบรรจุ และผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณPได�ตามกฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส8วนท�องถ่ินหรือกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการท่ีโอนมาแต8ยังไม8ได�ใช�สิทธิอุทธรณPตาม
กฎหมายดังกล8าว ก็ให�ผู�นั้นมีสิทธิอุทธรณPตามมาตรา ๑๑๔ ได� แต8ถ�าผู�นั้นได�ใช�สิทธิอุทธรณPตาม
กฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหารงานบุคคลส8วนท�องถ่ินหรือกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการท่ีโอนมา
ไว�แล�วและในวันท่ีผู�นั้นได�โอนมาบรรจุเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPยัง
ไม8แล�วเสร็จ ก็ให�ส8งเรื่องให� ก.พ.ค. เป0นผู�พิจารณาอุทธรณP 

 
มาตรา ๑๒๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณPให� ก.พ.ค. มีอํานาจไม8รับอุทธรณP ยก

อุทธรณP หรือมีคําวินิจฉัยให�แก�ไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และให�เยียวยาความเสียหายให�ผู�อุทธรณP 
หรือให�ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนPแห8งความยุติธรรม ตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด 

การวินิจฉัยให�แก�ไขหรือให�ดําเนินการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะให�เพ่ิมโทษไม8ได� 
เว�นแต8เป0นกรณีได�รับแจ�งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว8าสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเช8นนั้น ก.พ.ค. มี
อํานาจวินิจฉัยให�เพ่ิมโทษได� 

 
มาตรา ๑๒๑  เม่ือมีกรณีดังต8อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณPอาจถูกคัดค�านได� 
(๑) รู�เห็นเหตุการณPในการกระทําผิดวินัยท่ีผู�อุทธรณPถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให�ออก

จากราชการ 
(๒) มีส8วนได�เสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผู�อุทธรณPถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให�ออกจาก

ราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู�อุทธรณP 
(๔) เป0นผู�กล8าวหา หรือเป0นหรือเคยเป0นผู�บังคับบัญชาผู�สั่งลงโทษหรือสั่งให�ออกจาก

ราชการ 
(๕) เป0นผู�มีส8วนเก่ียวข�องกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งให�ออกจากราชการท่ี

ผู�อุทธรณPถูกลงโทษหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ 
(๖) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) อันอาจก8อให�เกิดความไม8เป0นธรรมแก8ผู�อุทธรณP 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณPซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให�แจ�งต8อประธาน ก.พ.ค. และ

ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณP 
การยื่นคําคัดค�าน และการพิจารณาคําคัดค�าน ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๐ 
การร�องทุกขP 

   
 

มาตรา ๑๒๒  ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ใดมีความคับข�องใจอันเกิดจากการปฏิบัติ
หรือไม8ปฏิบัติต8อตนของผู�บังคับบัญชา และเป0นกรณีที่ไม8อาจอุทธรณPตามหมวด ๙ การอุทธรณP ได� 
ผู�นั้นมีสิทธิร�องทุกขPได�ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีกําหนดไว�ในหมวดนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๒๓  การร�องทุกขPท่ีเหตุเกิดจากผู�บังคับบัญชา ให�ร�องทุกขPต8อผู�บังคับบัญชา

ชั้นเหนือข้ึนไป ตามลําดับ 
การร�องทุกขPท่ีเหตุเกิดจากหัวหน�าส8วนราชการระดับกรมท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ�า
สังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให�ร�องทุกขPต8อ ก.พ.ค. 

เม่ือ ก.พ.ค. ได�พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกขPประการใดแล�ว ให�หัวหน�าส8วนราชการ
ระดับกรมท่ีอยู8ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต8อนายกรัฐมนตรีหรือต8อ
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ�าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล�วแต8กรณี ดําเนินการให�เป0นไปตาม
คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

การร�องทุกขPและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกขPตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 
มาตรา ๑๒๔  ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกขPให� ก.พ.ค. มีอํานาจไม8รับเรื่อง

ร�องทุกขP ยกคําร�องทุกขP หรือมีคําวินิจฉัยให�แก�ไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให�เยียวยาความเสียหายให�ผู�
ร�องทุกขP หรือให�ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนPแห8งความยุติธรรมตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด 

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกขP ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะต้ัง
กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร�องทุกขP เพ่ือทําหน�าท่ีเป0นผู�พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร�องทุกขPก็ได�  ท้ังนี้ ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให�กรรมการวินิจฉัยร�องทุกขPเป0นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให�มี
อํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๕  เม่ือมีกรณีดังต8อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยร�องทุกขPอาจถูกคัดค�านได� 
(๑) เป0นผู�บังคับบัญชาผู�เป0นเหตุให�เกิดความคับข�องใจ หรือเป0นผู�อยู8ใต�บังคับบัญชา

ของผู�บังคับบัญชาดังกล8าว 
(๒) มีส8วนได�เสียในเรื่องท่ีร�องทุกขP 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู�ร�องทุกขP 
(๔) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

อันอาจก8อให�เกิดความไม8เป0นธรรมแก8ผู�ร�องทุกขP 
กรรมการวินิจฉัยร�องทุกขPซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให�แจ�งต8อประธาน ก.พ.ค. และ

ถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกขP 
การยื่นคําคัดค�าน และการพิจารณาคําคัดค�าน ให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๑ 
การคุ�มครองระบบคุณธรรม 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๒๖  ในกรณีท่ี ก.พ.ค. เห็นว8ากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้และมุ8งหมายให�ใช�บังคับเป0นการท่ัวไป ไม8สอดคล�องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 
๔๒ ให� ก.พ.ค. แจ�งให�หน8วยงานหรือผู�ออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกล8าวทราบ เพ่ือดําเนินการแก�ไข 
หรือยกเลิกตามควรแก8กรณี 

 
ลักษณะ ๕ 

ข�าราชการพลเรือนในพระองคP๓ (ยกเลิก) 
   

 
มาตรา ๑๒๗๔  (ยกเลิก) 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๑๒๘  ให� ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีอยู8ในวัน

ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปจนกว8าจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง 
ก.พ. หรือจนกว8าจะได�แต8งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แล�วแต8กรณี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแต8งต้ัง ก.พ. ให�กระทําให�แล�วเสร็จภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต8วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๒๙  ในระหว8างท่ียังมิได�ดําเนินการให�มี ก.พ.ค. ให� ก.พ. ทําหน�าท่ี ก.พ.ค. 

ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก8อนจนกว8าจะได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ แต8งต้ัง ก.พ.ค. ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแต8งต้ัง ก.พ.ค. ให�กระทําให�แล�วเสร็จภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับ
แต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๓๐  ผู�ใดเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญ หรือข�าราชการพลเรือนในพระองคP

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ ให�ผู�นั้นเป0นข�าราชการพลเรือนสามัญ หรือข�าราชการพลเรือนในพระองคPตามพระราชบัญญัตินี้ 
แล�วแต8กรณี ต8อไป 

 
มาตรา ๑๓๑  ในระหว8างท่ี ก.พ. ยังมิได�จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน8งตามมาตรา 

๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนใน
                                                 

๓ ลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห8งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการในพระองคP พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔ มาตรา ๑๒๗ ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห8งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองคP 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระองคPยังไม8ใช�บังคับ โดยให�นําบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ 
ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนข�าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน8ง
ข�าราชการพลเรือนท�ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน8ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมมาใช�บังคับแก8ข�าราชการพลเรือนสามัญและข�าราชการพลเรือนในพระองคPไปพลางก8อน
จนกว8า ก.พ. จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน8งเสร็จ และจัดตําแหน8งข�าราชการพลเรือนสามัญของ
ทุกส8วนราชการเข�าประเภทตําแหน8ง สายงาน และระดับตําแหน8งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน8ง และ
ประกาศให�ทราบ จึงให�นําบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 
ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้มาใช�บังคับต้ังแต8วันท่ี ก.พ. ประกาศเป0นต�นไป 
และให�ผู�บังคับบัญชาสั่งแต8งต้ังข�าราชการให�ดํารงตําแหน8งใหม8ภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ี ก.พ. 
ประกาศ 

ในการจัดตําแหน8งและการแต8งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมี
เหตุผลและความจําเป0น ก.พ. อาจอนุมัติให�แต8งต้ังข�าราชการพลเรือนสามัญผู�มีคุณสมบัติต8างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8งตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�เป0นการเฉพาะตัวได� 

ให� ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งให�แล�วเสร็จภายในหนึ่งป1นับแต8วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ 

 
มาตรา ๑๓๒  ในระหว8างท่ียังมิได�ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข�อบังคับ 

หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให�นําพระราชกฤษฎีกา กฎ 
ก.พ. ข�อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีท่ีกําหนดไว�แล�วซ่ึงใช�อยู8เดิมมาใช�บังคับเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย�งกับ
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีไม8อาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข�อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีท่ี
กําหนดไว�แล�วมาใช�บังคับได�ตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการประการใดให�เป0นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๓  ข�าราชการพลเรือนผู�ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีท่ีสมควรให�

ออกจากราชการอยู8ก8อนวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 
ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ผู�บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจสั่งลงโทษผู�นั้นหรือสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการพล
เรือนท่ีใช�อยู8ในขณะนั้น ส8วนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือให�ออก
จากราชการ ให�ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว�นแต8 

(๑) กรณีท่ีผู� บังคับบัญชาได�สั่งให�สอบสวนโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู8ใน
ขณะนั้นไปแล�วก8อนวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 
ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และยังสอบสวนไม8เสร็จก็ให�สอบสวน
ตามกฎหมายนั้นต8อไปจนกว8าจะแล�วเสร็จ 

(๒) ในกรณีท่ีได�มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู8ใน
ขณะนั้นเสร็จไปแล�วก8อนวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ 
ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�การสอบสวนหรือพิจารณา แล�วแต8
กรณีนั้นเป0นอันใช�ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) กรณีท่ีได�มีการรายงานหรือส8งเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือส8งให� อ.ก.พ. 
สามัญใดพิจารณาโดยถูกต�องตามกฎหมายท่ีใช�อยู8ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยัง
ไม8เสร็จ ก็ให� อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นต8อไปจนกว8าจะแล�วเสร็จ 

 
มาตรา ๑๓๔  ข�าราชการพลเรือนซ่ึงโอนมาจากพนักงานส8วนท�องถ่ินหรือข�าราชการ

ประเภทอ่ืนก8อนวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข�าราชการ
พลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ผู�ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีท่ีสมควรให�
ออกจากงานหรือให�ออกจากราชการตามกฎหมายว8าด�วยระเบียบบริหารงานบุคคลส8วนท�องถ่ินหรือ
กฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการนั้นอยู8ก8อนวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ 
และลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�ผู�บังคับบัญชาตาม
พระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแก8ผู�นั้น หรือดําเนินการสั่งให�ผู�นั้นออกจากราชการได�  
ท้ังนี้ ให�นํามาตรา ๑๐๖ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๕  ผู�ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ�ายังมิได�ยื่นอุทธรณPหรือร�องทุกขPตามพระราชบัญญัติ
ดังกล8าวและยังไม8พ�นกําหนดเวลาอุทธรณPหรือร�องทุกขPในวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพล
เรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให�มีสิทธิ
อุทธรณPหรือร�องทุกขPตามพระราชบัญญัตินี้ได�ภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข�าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ 

 
มาตรา ๑๓๖  เรื่องอุทธรณPและเรื่องร�องทุกขPตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีได�ยื่นไว�ก8อนวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับและอยู8ในอํานาจการ
พิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให� อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แล�วแต8กรณี พิจารณาต8อไป
จนกว8าจะแล�วเสร็จ 

เรื่องอุทธรณPและเรื่องร�องทุกขPตามพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ท่ีได�ยื่นต8อ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวันหรือหลังวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการ
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับและเป0น
กรณีท่ีมีการลงโทษหรือสั่งการไว�ก8อนวันท่ีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข�าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP แห8งพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ให� ก.พ.ค. เป0นผู�พิจารณา
ดําเนินการต8อไป 

 
มาตรา ๑๓๗  การใด ท่ีอยู8 ระหว8างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได�ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได�บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้หรือมี
กรณีท่ีไม8อาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการต8อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการ
ประการใดให�เป0นไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓๘  การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน8งของข�าราชการพลเรือน
สามัญเข�าตามบัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้ ให�เป0นไปตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

เพ่ือประโยชนPในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีได�รับ
เงินเดือนยังไม8ถึงข้ันตํ่าของระดับตามบัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้ให�ได�รับเงินเดือนไม8ตํ่ากว8าข้ันตํ่า
ชั่วคราวตามบัญชีท�ายตามพระราชบัญญัตินี้ และให�ได�รับการปรับเงินเดือนจนได�รับเงินเดือนในข้ันตํ่า
ของระดับตามบัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๑๓๙  ในกรณี ท่ีกฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการประเภทต8าง ๆ 

กําหนดให�นํากฎหมายว8าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในส8วนท่ีเก่ียวข�องกับข�าราชการพลเรือน
สามัญมาใช�บังคับหรือใช�บังคับโดยอนุโลม ให�ยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาใช�บังคับหรือใช�บังคับโดยอนุโลมต8อไป การให�นําพระราชบัญญัติ
นี้ไปใช�บังคับกับข�าราชการประเภทดังกล8าวท้ังหมดหรือบางส8วน ให�กระทําได�โดยมติขององคPกรกลาง
บริหารงานบุคคลหรือองคPกรท่ีทําหน�าท่ีองคPกรกลางบริหารงานบุคคลของข�าราชการประเภทนั้น ๆ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธP  จุลานนทP 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญ๕ 
ตําแหน8งประเภทบริหาร 

 
 บาท บาท 

ข้ันสูง ๗๔,๓๒๐ ๗๖,๘๐๐ 
ข้ันตํ่า ๕๑,๑๔๐ ๕๖,๓๘๐ 

ข้ันตํ่าชั่วคราว ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 
ระดับ ต�น สูง 

 
บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหน8งประเภทอํานวยการ 
 บาท บาท 

ข้ันสูง ๕๙,๕๐๐ ๗๐,๓๖๐ 
ข้ันตํ่า ๒๖,๖๖๐ ๓๒,๘๕๐ 

ข้ันตํ่าชั่วคราว ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ 
ระดับ ต�น สูง 

 
บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหน8งประเภทวิชาการ 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง ๒๖,๙๐๐ ๔๓,๖๐๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐ 
ข้ันตํ่า ๘,๓๔๐ ๑๕,๐๕๐ ๒๒,๑๔๐ ๓๑,๔๐๐ ๔๓,๘๑๐ 

ข้ันตํ่าชั่วคราว ๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ 
ชํานาญการ 

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

 
บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหน8งประเภทท่ัวไป 
 บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง ๒๑,๐๑๐ ๓๘,๗๕๐ ๕๔,๘๒๐ ๖๙,๐๔๐ 
ข้ันตํ่า ๔,๘๗๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 
ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 

 

                                                 
๕ บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตารางบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน8งของข�าราชการพลเรือนสามัญ 
 

๑. ประเภทบริหาร 
ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 

ระดับสูง 
 
ระดับต�น 

๒๑,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒. ประเภทอํานวยการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง 
ระดับต�น 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๖๐๐ 

 
๓. ประเภทวิชาการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทรงคุณวุฒิ 
 
เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 

๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๙,๙๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๔. ประเภทท่ัวไป 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ8นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให�ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว8าด�วย
ระเบียบข�าราชการพลเรือน เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน และสํานักงาน
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนให�เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได�ใช�บังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไม8สอดคล�องกับพัฒนาการด�านการ
บริหารราชการท่ีเปลี่ยนไป  ดังนั้น เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนและ
สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนให�เหมาะสม และเพ่ือให�การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐสอดคล�องกับทิศทางการบริหารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล8าว โดยปรับบทบาท
ของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน จากเดิมท่ีเป0นท้ังผู�จัดการงานบุคคลของฝNายบริหาร ผู�พิทักษP
ระบบคุณธรรม และผู�จัดโครงสร�างส8วนราชการ ให�เป0นเพียงผู�จัดการงานบุคคลของฝNายบริหาร โดยมิ
ให�ซํ้าซ�อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส8วนบทบาทในการพิทักษPระบบ
คุณธรรมให�เป0นของคณะกรรมการพิทักษPระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือนจากเดิมท่ีเป0นเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการข�าราชการพล
เรือน ให� เป0นเจ�าหน�าท่ี เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนและ
คณะกรรมการพิทักษPระบบคุณธรรม และมิให�ซํ้าซ�อนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ปรับปรุงระบบตําแหน8งของข�าราชการพลเรือนสามัญให�จําแนกตามกลุ8มลักษณะงาน 
ตลอดจนกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให�ส8วนราชการเจ�าสังกัดดําเนินการมากข้ึน  
จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔๖ 

 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให�ใช�บังคับตั้งแต8วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป0นต�นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห8ง
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให�คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับ
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญให�เหมาะสมยิ่งข้ึนตามความจําเป0นก็ได� โดยหาก
เป0นการปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงเพ่ิมไม8เกินร�อยละสิบของเงินเดือนท่ีใช�บังคับอยู8 ให�กระทําได�โดย
ตราเป0นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญใน
ป3จจุบันไม8เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค8าครองชีพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สมควรปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง
ของข�าราชการพลเรือนสามัญให�เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยปรับเพ่ิมบางอัตราและปรับเพ่ิมเป0นร�อยละท่ี
แตกต8างกันร�อยละห�าถึงร�อยละสิบ  จึงจําเป0นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป0นต�นไป 
                                                 

๖ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน�า ๙/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน�า ๑/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕  ในวาระเริ่มแรก ให�ปรับเงินเดือนของข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีได�รับอยู8

เดิมเข�าสู8อัตราในบัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้ 
ให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน8งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและ

ระดับชํานาญการและผู�ดํารงตําแหน8งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานได�รับ
เงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว8าอัตราท่ีได�รับอยู8เดิมตามบัญชีท�ายพระราชบัญญัตินี้อีกร�อยละสี่ของเงินเดือน
ท่ีได�รับอยู8 ในกรณีท่ีการปรับเงินเดือนดังกล8าวทําให�มีเศษไม8ถึงสิบบาทให�ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล8าว
เพ่ิมข้ึนเป0นสิบบาท 

 
มาตรา ๖  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป0นการสมควรปรับอัตรา
เงินเดือนของข�าราชการพลเรือนสามัญให�เหมาะสม เป0นธรรม และได�มาตรฐาน โดยคํานึงถึงค8าครอง
ชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปค8าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต8างระหว8าง
รายได�ของข�าราชการระดับต8าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต8างประเภทกัน และป3จจัยอ่ืนท่ีจําเป0น 
สมควรปรับบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข�าราชการพลเรือนสามัญให�เหมาะสมยิ่งข้ึน และกําหนด
มาตรการเยียวยาให�ข�าราชการพลเรือนสามัญได�รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน8งท่ีเหมาะสมและ
เป0นธรรมตามควรแห8งกรณี ตามหลักเกณฑPและวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  จึงจําเป0นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองคP พ.ศ. ๒๕๖๐๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต�นไป 
 

มาตรา ๖  เม่ือพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับแล�ว ให�ยกเลิก 
(๑) มาตรา ๔๖ (๑) และ (๒) แห8งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) ลักษณะ ๕ ข�าราชการพลเรือนในพระองคP และมาตรา ๑๒๗ แห8งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๓) มาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๔๒ (๖) (๗) 

และ (๘) แห8งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 
มาตรา ๗  เม่ือพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับแล�ว 
(๑) ให�โอนบรรดากิจการ อํานาจหน�าท่ี ทรัพยPสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณ 

ของสํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวังตามกฎหมายว8าด�วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน�า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ท่ีมีอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0นของส8วนราชการในพระองคPตามท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และให�โอนข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง และผู�ปฏิบัติงานอ่ืนซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีใน
สํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวัง ท่ีมีอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0น
ข�าราชการในพระองคP พนักงาน ลูกจ�าง หรือผู�ปฏิบัติงานอ่ืนในส8วนราชการในพระองคPตามท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ให�โอนบรรดากิจการ อํานาจหน�าท่ี และทรัพยPสิน ของกรมราชองครักษP 
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว8าด�วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ท่ีมีอยู8ในวันก8อน
วันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0นของส8วนราชการในพระองคPตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
และให�โอนอัตรากําลังพล และข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานอ่ืนซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีในกรมราชองครักษP 
กระทรวงกลาโหม ท่ีมีอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0นอัตรากําลังพล และ
ข�าราชการในพระองคPหรือผู�ปฏิบัติงานอ่ืนในส8วนราชการในพระองคP ตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา ส8วนเงินงบประมาณ สิทธิ และหนี้สินของกรมราชองครักษP กระทรวงกลาโหม ท่ีมีอยู8ในวัน
ก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ให�โอนไปเป0นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม 
เพ่ือประโยชนPของส8วนราชการในพระองคPตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา เว�นแต8จะมีพระราช
วินิจฉัยเป0นอย8างอ่ืน 

(๓) ให�โอนบรรดากิจการ อํานาจหน�าท่ี ทรัพยPสิน สิทธิ และหนี้สิน ของหน8วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคP กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว8าด�วยการจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม ท่ีมีอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0นของส8วนราชการ
ในพระองคPตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให�โอนอัตรากําลังพล และข�าราชการและ
ผู�ปฏิ บั ติ งาน อ่ืน ซ่ึงปฏิ บั ติหน� า ท่ี ในหน8 วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคP 
กระทรวงกลาโหม ท่ีมีอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0นอัตรากําลังพล และข�าราชการ
ในพระองคPหรือผู�ปฏิบัติงานอ่ืนในส8วนราชการในพระองคPตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๔) ให�โอนบรรดากิจการ อํานาจหน�าท่ี ทรัพยPสิน สิทธิ และหนี้สิน ของสํานักงาน
นายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจแห8งชาติ ตามกฎหมายว8าด�วยตํารวจแห8งชาติ ท่ีมีอยู8ใน
วันก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0นของส8วนราชการในพระองคPตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา และให�โอนตําแหน8งและอัตราเงินเดือนของข�าราชการตํารวจในสํานักงานนายตํารวจราช
สํานักประจํา สํานักงานตํารวจแห8งชาติ ท่ีมีอยู8ในวันก8อนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช�บังคับ ไปเป0น
ตําแหน8งและอัตราเงินเดือนของข�าราชการในพระองคPในส8วนราชการในพระองคPตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนPในการได�รับบําเหน็จบํานาญ ให�ถือว8าข�าราชการในพระองคP

เป0นข�าราชการตามกฎหมายว8าด�วยบําเหน็จบํานาญข�าราชการ หรือกฎหมายว8าด�วยกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ แล�วแต8กรณี แต8การพ�นจากราชการให�เป0นไปตามพระราชอัธยาศัย  ท้ังนี้ เว�นแต8
พระราชกฤษฎีกาจะกําหนดไว�เป0นอย8างอ่ืน 

การรับบําเหน็จบํานาญ การรับเงินเดือน เงินประจําตําแหน8ง และสิทธิประโยชนPอ่ืน ๆ 
ของข�าราชการในพระองคPให�เป0นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  ในวาระเริ่มแรก การใดที่สํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง และ
กรมราชองครักษP หรือหน8วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคP กระทรวงกลาโหม 
และสํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา สํานักงานตํารวจแห8งชาติ อยู8ในระหว8างการดําเนินการ
หรือเคยดําเนินการได�ตามกฎหมาย เม่ือได�โอนมาเป0นของส8วนราชการในพระองคPตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให�ยังคงดําเนินการต8อไปตามกฎหมายว8าด�วยการนั้น เว�นแต8จะมีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดให�ดําเนินการเป0นอย8างอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐  ให�นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสํานักราชเลขาธิการ สํานัก
พระราชวัง และกรมราชองครักษPและหน8วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคP 
กระทรวงกลาโหม เป0นส8วนราชการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับราชการในพระองคPและพระราชกรณียกิจ
ขององคPพระมหากษัตริยPและพระบรมวงศานุวงศP ซึ่งต�องถวายงานตามโบราณราชประเพณีและ
พระราชอัธยาศัย การปฏิบัติราชการจึงแตกต8างจากส8วนราชการของฝNายบริหารท่ัวไป กรณีจึงสมควร
กําหนดฐานะของส8วนราชการดังกล8าวขึ้นใหม8 ให�เป0นส8วนราชการในพระองคPโดยปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต8อพระมหากษัตริยP มีการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลเป0นการเฉพาะให�
เป0นไปตามพระราชอัธยาศัย เพ่ือให�การบริหารราชการในพระองคPเหมาะสมและสอดคล�องกับภารกิจ
ของราชการในพระองคP และสอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป0นต�อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ฐิติมา/ตรวจ 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
ระพี/ปรับปรุง 

๒๒ กุมภาพันธP ๒๕๕๖ 
 

วิชพงษP/ตรวจ 
๒๖ กุมภาพันธP ๒๕๕๖ 

 
โชติกานตP/เพ่ิมเติม 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

วริญา/เพ่ิมเติม 
ป3ญญา/ตรวจ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

นุสรา/เพ่ิมเติม 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


