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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓    และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

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

มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการพลเรือน”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง  กรมฝายพลเรือน 
“ขาราชการฝายพลเรือน”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  และขาราชการอื่นในกระทรวง  

กรมฝายพลเรือน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น 
“กระทรวง”  หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีวาการทบวง  และ

หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม”  หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 
“อธิบดี”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม 
“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  

กรม  และสวนราชการที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและมีฐานะ 
ไมตํ่ากวากรม 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลักษณะ  ๑ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการข าราชการพลเรือนคณะหนึ่ ง  เรียกโดยยอว า  “ก.พ.”  
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธาน    
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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และสังคมแหงชาติ  เปนกรรมการโดยตําแหนง  และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  และดานกฎหมาย   
ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จํานวนไมนอยกวาหาคน  แตไมเกินเจ็ดคน  และใหเลขาธิการ  ก.พ.  
เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  
และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 

มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามป  ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน  
ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิบวัน  เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได   
ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหเปนกรรมการอีกก็ได 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง

กรรมการใหม  ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง
กรรมการใหม 

มาตรา ๘ ก.พ.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ  เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  
สวัสดิการ  หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน  เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 
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(๕) ออกกฎ  ก.พ.  และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
กฎ  ก.พ.  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญติันี้  รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา  มติของ ก.พ.  ตามขอนี้  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว  ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 

(๗) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม  เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้  ใหมีอํานาจ
เรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ  หรือใหผูแทนสวนราชการ  ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ   
มาชี้แจงขอเท็จจริง  และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง  และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง  ก.พ. 

(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเลาเ รียนหลวงและทุนของรัฐบาล 
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน  ตลอดจนจัดสรร 
ผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ 

(๙) ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให 
ความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ  นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง  นักเรียนทุนของรัฐบาล  และนักเรียนทุนสวนตัว 
ที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศกึษา  ทัง้นี ้ ใหถือวา
เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานอํานวยบริการ 
อันเปนสาธารณประโยชน  ตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอยางอื่น  เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน  และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน  รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 

(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน  เดือน  ปเกิด  
และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 

(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
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การออกกฎ  ก.พ.  ตาม  (๕)  ในกรณีที่เห็นสมควรใหสํานักงาน  ก.พ.  หารือกระทรวงที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาของ  ก.พ. ดวย 

มาตรา ๙ ในกรณีที่  ก.พ.  มีมติวากระทรวง  กรม  หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ไมปฏิบั ติตามพระราชบัญญั ตินี้   หรือปฏิบั ติการโดยขัดหรือแยงกับแนวทางตามที่ กํ าหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้  ให  ก.พ.  แจงใหกระทรวง  กรม  หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวดําเนินการแกไข  
ยกเลิก  หรือยุติการดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่กระทรวง  กรม  หรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติดังกลาวไมดําเนินการตามมติ  ก.พ.  ภายในเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวา
ปลัดกระทรวง  อธิบดี  หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวแลวแตกรณี  กระทําผิดวินัย 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษใหเปนอํานาจหนาที่ของ  ก.พ.   
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติการตามมติ  ก.พ.  ตามวรรคหนึ่งเปนรัฐมนตรีเจาสังกัด  ให  ก.พ.  รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ขาราชการ 
ฝายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑเดียวกัน  ให  ก.พ.  จัดใหมี 
การประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางผูแทน  ก.พ.  ผูแทน  ก.พ.ร.  และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลาง 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี  และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
ใหใชบังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางดังกลาวกับขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น  ๆ 
แลวแตกรณี 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุม  ก.พ.  โดยอนุโลม  เวนแต
กรณีตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง 

มาตรา ๑๒ ก.พ.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญ  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ. วิสามัญ”  
เพื่อทําการใด ๆ  แทนได 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  อ.ก.พ. วิสามัญ  รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา  
วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  ก.พ.”  
โดยมีเลขาธิการ  ก.พ.  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน  ก.พ.  ข้ึนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี 

สํานักงาน  ก.พ.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ  ก.พ.  และ  ก.พ.ค.  และดําเนินการ

ตามที่  ก.พ.  หรือ  ก.พ.ค.  มอบหมาย 
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกกระทรวง  กรม  เกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และแนวทาง

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๓) พัฒนา  สงเสริม  วิเคราะห  วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร  ระบบ  หลักเกณฑ  วิธีการ  

และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน 
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จัดทํายุทธศาสตร  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการฝายพลเรือน 
(๘) สงเสริม  ประสานงาน  เผยแพร  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ  

ก.พ.  ตามมาตรา  ๘  (๘) 
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ  

ก.พ.  ตามมาตรา  ๘  (๙) 
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

คุณวุฒิอยางอื่น  เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน  และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน  รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 

(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ  

ก.พ.  และคณะรัฐมนตรี 
(๑๔) ปฏิบั ติหนาที่อื่นตามที่บัญญั ติไว ในพระราชบัญญั ตินี้   กฎหมายอื่น   หรือตามที่ 

คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือ  ก.พ.  มอบหมาย 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  สามัญ”  เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตาง ๆ  ดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  กระทรวง”  โดยออกนามกระทรวง 
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  กรม”  โดยออกนามกรม 
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  จังหวัด”  โดยออกนามจังหวัด 
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
การเรียกชื่อ  องคประกอบ  และอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.พ.  ตาม  (๔)  ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎ  ก.พ. 
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ.  กระทรวง  ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด  เปนประธาน  ปลัดกระทรวง  

เปนรองประธาน   และผูแทน   ก.พ.  ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน   ก.พ.  หนึ่งคน   
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง  และอนุกรรมการซึ่งประธาน  อ.ก.พ.  แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  และ 
ดานกฎหมาย  ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และมิไดเปนขาราชการในกระทรวงนั้น  
จํานวนไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น  ซ่ึงไดรับเลือก
จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว  จํานวนไมเกินหาคน 

ให  อ.ก.พ.  นี้ต้ังเลขานุการหนึ่งคน 
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ.  กระทรวง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย  ระบบ  และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง  

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

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ  ภายในกระทรวง 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย  ก.พ.  ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๗ อ.ก.พ.  กรม  ประกอบดวยอธิบดี  เปนประธาน  รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย

หนึ่งคน  เปนรองประธาน  และอนุกรรมการซึ่งประธาน  อ.ก.พ.  แตงต้ังจาก   



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการและ 

ดานกฎหมาย  ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และมิไดเปนขาราชการในกรมนั้น  

จํานวนไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการในกรมนั้น  

ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว  จํานวนไมเกินหกคน 

ให  อ.ก.พ.  นี้ต้ังเลขานุการหนึ่งคน 

มาตรา ๑๘ อ.ก.พ.  กรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย  ระบบ  และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม   

ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๘  (๓)  และ

นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่  อ.ก.พ.  กระทรวงกําหนดตามมาตรา  ๑๖  (๑) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ  ภายในกรม 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย  ก.พ.  ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๙ อ.ก.พ.  จังหวัด  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน  รองผูวาราชการจังหวัด

ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน  เปนรองประธาน  และอนุกรรมการ  ซ่ึงประธาน  อ.ก.พ.   

แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  และ 

ดานกฎหมาย  ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และมิไดเปนขาราชการพลเรือน 

ในจังหวัดนั้น  จํานวนไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ  ซ่ึงกระทรวง

หรือกรมแตงต้ังไปประจําจังหวัดนั้น  และไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว  

จํานวนไมเกินหกคน  ซ่ึงแตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน 

ให  อ.ก.พ.  นี้ต้ังเลขานุการหนึ่งคน 

มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงตองสอดคลองกับ
หลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๘  (๓) 

(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

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

ตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการ

ตามมาตรา  ๑๕  (๑)  และ  (๒)  มาตรา  ๑๗  (๑)  และ  (๒)  และมาตรา  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  วาระการ
ดํารงตําแหนง  และจํานวนขั้นตํ่าของอนุกรรมการดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ  ก.พ.  จะอนุมัติใหมีแต  อ.ก.พ.  กระทรวง  
เพื่อทําหนาที่  อ.ก.พ. กรม  ก็ได 

ในกรณีสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง  แตอยูในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.พ. กระทรวง  
เปนอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.พ. กรมดวย  แตในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ใหมีรัฐมนตรีเจาสังกัด 
เปนประธาน  และอธิบดีเปนรองประธาน  และผูแทน  ก.พ.  ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน  ก.พ.  
หนึ่งคน  เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง 

ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี  ให  อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่  อ.ก.พ. กรม 
ของสํานักงานรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๓ ใหนํามาตรา  ๑๑  มาใชบังคับแกการประชุมของ  อ.ก.พ.  วิสามัญ  และ  อ.ก.พ. สามัญ
โดยอนุโลม 

ลักษณะ  ๒ 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 

 

มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  “ก.พ.ค.”  
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตามมาตรา  ๒๖ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

กรรมการ  ก.พ.ค.  ตองทํางานเต็มเวลา 

ใหเลขาธิการ  ก.พ.  เปนเลขานุการของ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๒๕ ผูจะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบหาป 

(๓) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

คณะกรรมการขาราชการครู  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

 (ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 

     (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือ

เทียบเทา  หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 

     (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ

เทียบเทา 

     (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา

ตามที่  ก.พ.  กําหนด 

     (ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร  รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  

เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา  และ

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย  แตในกรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

ตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 

มาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ   ก .พ .ค .   ประกอบดวยประธาน 

ศาลปกครองสูงสุด  เปนประธาน  รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน  

กรรมการ  ก.พ.  ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย  ก.พ.  และใหเลขาธิการ  ก.พ.  เปนกรรมการ

และเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  จํานวนเจ็ดคน 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  

ก.พ.ค.  แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค.  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก

กําหนด 

มาตรา ๒๗ กรรมการ  ก.พ.ค.  ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนขาราชการ 

(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

(๓) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการ

บริหารพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 

(๖) ประกอบอาชพีหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด  ๆ  หรือเปน

กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน  อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๘ ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๗  

ผูนั้นตองลาออกจากการเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่ เชื่อไดวา 

ตนไดเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะตองหามดังกลาวตอ

เลขานุการ  ก.พ.ค.  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก 

ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับ

คัดเลือกเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค. ข้ึนใหม 

มาตรา ๒๙ กรรมการ  ก.พ.ค.  มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังกรรมการ  ก.พ.ค.  ใหม 

มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการ  ก.พ.ค.  พนจากตําแหนงเมื่อ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๗ 
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ  ก.พ.ค. 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และ 

ใหถือวา  ก.พ.ค.  ประกอบดวยกรรมการ  ก.พ.ค.  เทาที่เหลืออยู  เวนแตมีกรรมการ  ก.พ.ค.  เหลืออยู 
ไมถึงหาคน 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ  ก.พ.ค.  พนจากตําแหนงตามวาระ  ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค.  แทนกรรมการ  ก.พ.ค.  ซ่ึงพนจากตําแหนงโดยเร็ว 

มาตรา ๓๑ ก.พ.ค.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะตอ  ก.พ.  หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น  เพื่อให  ก.พ.  หรือองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลอื่น  ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่
เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๔ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา  ๑๒๓ 
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา  ๑๒๖ 
(๕) ออกกฎ  ก.พ.ค.  ระเบียบ  หลักเกณฑ  และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎ  ก.พ.ค.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
(๖) แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่  ก.พ.ค.  กําหนด  เพื่อเปน

กรรมการวินิจฉัยอทุธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
มาตรา ๓๒ ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข

ไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  และใหมี
สิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ  ก.พ.ค.  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  และกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

ลักษณะ  ๓ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

ความมีประสิทธิภาพ  และความคุมคา  โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ  คุณธรรม  และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรา ๓๕ ขาราชการพลเรือนมี  ๒  ประเภท  คือ 

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ  ไดแก  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงต้ัง

ตามที่บัญญัติไวในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ 

(๒) ขาราชการพลเรือนในพระองค  ไดแก  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับ 

บรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๖ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป  และไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

(๒) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 



หนา   ๑๔ 
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(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ 

(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เปนผู เคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตาม 

กฎหมายอื่น 

(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม  ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม  (๘)  

หรือ  (๙)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมีลักษณะตองหาม

ตาม  (๑๐)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน

หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  มติของ  ก.พ.  ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม  การลงมติใหกระทําโดยลับ 

การขอยกเวนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีตามวรรคสอง  ก.พ.  จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย  หรือจะประกาศยกเวนใหเปน 

การทั่วไปก็ได 

มาตรา ๓๗ การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม

ระเบยีบที่  ก.พ.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ  

ตําแหนงในบางทองที่  ตําแหนงในบางสายงาน  หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง  ให  ก.พ.  เสนอแนะ 

สําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย 

มาตรา ๓๙ วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําป  และ 

การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๔๐ เคร่ืองแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเคร่ืองแบบใหเปนไป 

ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ลักษณะ  ๔ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

 

หมวด  ๑ 

การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

 

มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคํานึงถึง

ระบบคุณธรรมดังตอไปนี้ 

(๑) การรับบุคคลเพื่ อบรรจุ เข ารับราชการและแต งต้ั งให ดํ ารงตํ าแหน งต องคํ านึ งถึ ง 

ความรูความสามารถของบุคคล  ความเสมอภาค  ความเปนธรรม  และประโยชนของทางราชการ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล  ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ

ลักษณะของงาน  โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
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(๓) การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนตําแหนง  และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ

ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติ  และจะนําความคิดเห็น

ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

(๔) การดําเนินการทางวินัย  ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

มาตรา ๔๓ ขาราชการพลเรือนสามัญมี เสรีภาพในการรวมกลุมตามที่บัญญั ติไวใน

รัฐธรรมนูญ  แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่อง 

ในการจัดทําบริการสาธารณะ  และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๒ 

การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
 

 

มาตรา ๔๔ นอกจากตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว  

อ.ก.พ.  กระทรวงอาจกําหนดตําแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงาน และแจงให  ก.พ.  

ทราบดวย 

มาตรา ๔๕ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี  ๔  ประเภท  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร  ไดแก  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง  กรม  และตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร 

(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ไดแก  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ตํ่ากวาระดับกรม  

และตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ  ไดแก  ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตามที่  ก.พ.  กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น 

(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป  ไดแก  ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร  ตําแหนง

ประเภทอํานวยการ  และตําแหนงประเภทวิชาการ  ทั้งนี้  ตามที่  ก.พ.  กําหนด 
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มาตรา ๔๖ ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ  มีดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับตน 

     (ข) ระดับสูง 

(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ  มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับตน 

     (ข) ระดับสูง 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับปฏิบัติการ 

     (ข) ระดับชํานาญการ 

     (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 

     (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

     (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป  มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับปฏิบัติงาน 

     (ข) ระดับชํานาญงาน 

     (ค) ระดับอาวุโส 

     (ง) ระดับทักษะพิเศษ 

การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๔๗ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  และ

เปนตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด  โดยตอง

คํานึงถึงประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  ความไมซํ้าซอนและประหยัดเปนหลัก  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด  และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา  ๔๘ 

มาตรา ๔๘ ให  ก.พ.  จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภท

และสายงานตามลักษณะงาน  และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของ
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งานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน  หนาที่ความรับผิดชอบหลักและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 

มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตําแหนงใดบังคับบัญชา

ขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด  ในฐานะใดใหเปนไปตามที่ผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  กําหนด  โดยทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๕๐ ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่

กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือน

ข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

ผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตรา

เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด  ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎ  ก.พ. 

เงินประจําตําแหนงตามมาตรานี้  ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงหรือเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสมย่ิงข้ึนตามความจําเปนก็ได  โดยหากเปนการปรับเงินเดือน 

ข้ันตํ่าข้ันสูง  หรือเงินประจําตําแหนงเพิ่มไมเกินรอยละสิบของเงินเดือน  หรือเงินประจําตําแหนง 

ที่ใชบังคับอยู  ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  และใหถือวาเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง  และ 

เงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  เปนเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง  และเงินประจําตําแหนง

ทายพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  การปรับเงินเดือนหรือ 

เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรับการปรับใหม  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 

การสรรหา  การบรรจุ  และการแตงต้ัง 
 

 

มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

และแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ของบุคคลดังกลาว  ตลอดจนประโยชนของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงใด  ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น  โดยบรรจุและแตงต้ัง

ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

การสอบแขงขัน  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๕ 

มาตรา ๕๔ ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ

ตองหาม  หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖  และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก  ก.พ.  ตามมาตรา  ๖๒  ดวย 

สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖  ข. (๑)  ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ

ไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองแลว 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   

อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการสอบแขงขัน

ตามมาตรา  ๕๓  ก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง  จะบรรจุบุคคลที่มีความรู  

ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง  เขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ

ก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และการแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕   

และมาตรา  ๖๖  ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้  เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง 

(๑) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง  หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ  และ 

ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงรองหัวหนา 

สวนราชการระดับกระทรวง  หัวหนาสวนราชการระดับกรม  รองหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

ที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี   

แลวแตกรณี  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนา 

สวนราชการระดับกรมดังกลาวเปนผูส่ังบรรจุ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๓) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  

ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  และเชี่ยวชาญ  และประเภททั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๕) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๖) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  

เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง  สวนการบรรจุและแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูใน

บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  

ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๗) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหรัฐมนตรี

เจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ัง 

(๘) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ใหปลัดกระทรวง  

หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๙) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  และ

ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง  สวนการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในสวนราชการระดับกรม 

ที่หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

หรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๐) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ชํานาญการ  

ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน  และอาวุโส  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  หรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๑๑) การบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  และการยายตามมาตรา  ๖๓  ใหดํารงตําแหนง

ตาม  (๙)  ซ่ึงไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  และตําแหนงตาม  (๑๐)  ในราชการ 

บริหารสวนภูมิภาค  ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

ในการเสนอเพื่อแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง  ใหรายงานความสมควร  

พรอมทั้งเหตุผล  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดไปดวย 

มาตรา ๕๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารผูใดปฏิบัติหนาที่ 

เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการใหมี

การสับเปลี่ยนหนาที่  ยาย  หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น  เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนของ 

ทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกผู ดํารงตําแหนงที่  ก.พ.  กําหนดวาเปนตําแหนงที่มี

ลักษณะงานเฉพาะอยาง 

มาตรา ๕๙ ผูไดรับบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๕  ใหทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  

ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตามที่กําหนดในกฎ   ก.พ.  ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหผูนั้นรับราชการตอไป  ถาผูนั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสอง  ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการพลเรือน

สามัญ  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือการรับเงินเดือนหรือ



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  

ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๗  การดําเนินการทางวินัย  และถาผูนั้น 

มีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง  ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปกอน 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามใหใชบังคับกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใด 

ถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออก 

จากราชการตามมาตรา  ๕๙  หรือตามมาตราอื่น  ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น  แลวแตกรณี  มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ัง  เปนใหออกจากราชการ 

ตามมาตรา  ๕๙  หรือตามมาตราอื่นนั้นได 

มาตรา ๖๑ การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมมีกําหนดไว

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จะกระทํามิได 

มาตรา ๖๒ ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติ

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  ก.พ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญ 

ที่มคุีณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

ในกรณีที่  ก.พ.  กําหนดใหปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง  ใหหมายถึงปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่  ก.พ.  รับรอง 

มาตรา ๖๓ การยาย  การโอน  หรือการเล่ือนขาราชการพลเรอืนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  เปนการชั่วคราวตามระยะเวลา 

ที่กําหนด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่ตํ่ากวาเดิม  

จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

การบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังใหออกจากราชการ

เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ใหไปปฏิบัติงานใด  ๆ ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ  

หรือออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   

กลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม  ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด  

สายงานใด  ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  

กําหนด 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวย 

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไป  เนื่องจากถูกส่ังให 

ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใด ๆ  ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

เหมือนเต็มเวลาราชการ  เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกส่ัง 

ใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือวันที่ได

ปฏิบัติงานใด ๆ  ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุ

กลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิได เคยถูกส่ังใหออกจากราชการ   

สําหรับผูซ่ึงออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

ซ่ึงได รับบรรจุกลับเขารับราชการตามวรรคสี่  ใหมี สิทธินับเวลาราชการกอนออกจากราชการ 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานสวนทองถิ่น  การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ

ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง  และการโอนเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่  ก.พ.  กําหนด  มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ตลอดจนจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด  

สายงานใด  ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  

กําหนด 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ  ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมารับราชการ

ตามวรรคหนึ่ง  เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

มาตรา ๖๕ พนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงไมใชออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือ

ขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้  และไมใชขาราชการการเมือง  

ขาราชการวิสามัญ  หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูใด 

ออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว  ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ 

ทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  ทั้งนี้  จะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่  ก.พ.  กําหนด 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ  ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ

ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการ

พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

มาตรา ๖๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๖๒  แลว  

หากภายหลังปรากฏวา เปนผู มี คุณสมบั ติไมตรงตามคุณสมบั ติ เฉพาะสําห รับตําแหนงนั้ น   

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ังผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ

ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน  แตทั้งนี้  ไมกระทบกระเทือนถึงการใด 

ที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือ 

มีสิทธิจะไดรับอยูกอนไดรับคําส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกัน 

การรับเงินเดือน  สิทธิและประโยชนของผูที่ไดรับแตงต้ังใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ

ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถแตงต้ังใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได  ไมวาดวยเหตุใดให  ก.พ.  พิจารณาเปนการเฉพาะราย 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๗ ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔   

และมาตรา  ๖๕  หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวน

ตามมาตรา   ๓๖  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมั ติจาก  ก.พ .   

ตามมาตรา  ๖๒  อยูกอนก็ดี  มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 

กรณีตองหานั้นก็ดี  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

โดยพลัน  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับ

เงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกนั้น  

และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 

เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง   หรือผู ดํารงตําแหนง 

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได  และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือน 

ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได 

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น  ในกรณทีี่

มีกฎหมายอื่น  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําส่ัง

ผูบังคับบัญชา  แตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ  เปนกรรมการ  หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด  ก็ให

ผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง  

แลวแตกรณี 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการชั่วคราวโดยใหพนจากตําแหนง

หนาที่เดิมไดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

การใหไดรับเงินเดือน  การแตงต้ัง  การเลื่อนเงินเดือน  การดําเนินการทางวินัย  และการออก

จากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่  ก.พ.  กําหนดได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

การใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน  การแตงต้ัง  การเลื่อนเงินเดือน  การดําเนินการ

ทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่หมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  

ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพนจาก 

การรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกัน 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่ สุดส่ังให เพิกถอนคําส่ังแตงต้ัง

ขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนหนาที่ของ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ

ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได 

หมวด  ๔ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ 

เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
 

 

มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  

คุณภาพชีวิต  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบั ติราชการให เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  และเพื่อการประหยัด   สํานักงาน   ก.พ.  จะจัดใหมีการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๗๓ ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมี คุณธรรมและ 

เที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย 

และปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่น 

ซ่ึงอาจเปนคําชมเชย  เคร่ืองเชดิชูเกียรติ  หรือรางวัลดวยก็ได 

มาตรา ๗๕ การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา

เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง  และเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการดวย 

มาตรา ๗๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพเิศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบาํเหนจ็บาํนาญ

หรือใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๕ 

การรักษาจรรยาขาราชการ 
 

 

มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว

โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี  มีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการ  โดยเฉพาะในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน

ในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง  ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

ของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปน

ความผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน  นําไปประกอบการพิจารณาแตงต้ังเลื่อนเงินเดือน  หรือส่ังให

ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 

หมวด  ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

 

มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่

บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว

ในหมวดนี้แลว  ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ดวย 

มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม 

(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย   กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของ

คณะรัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาล  และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ  

อุตสาหะ  เอาใจใส  และรักษาประโยชนของทางราชการ 

(๔) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ  โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหาย

แกราชการ  หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ

ตามคําส่ังเดิม  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 

(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ 

(๗) ตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ

ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

(๘) ตองตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรม  และใหการสงเคราะหแกประชาชน 

ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น 

ที่เกี่ยวของกับประชาชน  กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง 

ของขาราชการดวย 

(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให

เส่ือมเสีย 

(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง    

ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแต

ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว 

(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแก

ตนเองหรือผูอื่น 

(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม  

หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

(๖) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ  หรือผูจัดการ  หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
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(๗) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง   กดข่ี  หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

(๙) ตองไมดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา  ๘๑  และ

มาตรา  ๘๒  หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา  ๘๓  ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 

มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

แกผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง 

(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร  

หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 

(๕) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  ขมเหง  หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 

(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา  ๘๒  หรือฝาฝน

ขอหามตามมาตรา  ๘๓  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  

และมาตรา  ๘๒  (๑๑)  หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา  ๘๓  (๑๐)  ที่มีกฎ  ก.พ.  กําหนดใหเปนความผิดวินัย

อยางรายแรง 

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

และ  (๑๐)  และมาตรา  ๘๕  (๘)  ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่กฎ  ก.พ.  ดังกลาว 

ใชบังคับ 
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มาตรา ๘๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย  

และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย  จะตองไดรับโทษทางวินัย  เวนแต

มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๗  การดําเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ 

(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) ลดเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไลออก 

มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง  ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ

ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  โดยในคําส่ังลงโทษ

ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

หมวด  ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
 

 

มาตรา ๙๐ เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 

กระทําผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

ทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึ่ง  หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ตามหมวดนี้  ผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติแทนตาม

หลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนดก็ได 
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มาตรา ๙๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา  ๙๐  หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  รีบดําเนินการ

หรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย

หรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได 

ในกรณีที่เห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยมี

พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๙๒  หรือมาตรา  ๙๓  แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๙๑  ปรากฏวากรณีมีมูล    

ถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ใหผูถูกกลาวหาทราบ  พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควร

แกกรณีโดยไมต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหา

ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวส่ังยุติเร่ือง 

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๙๑  ปรากฏวากรณีมีมูล 

อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ   

พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ  ใหรายงานผล

การสอบสวนและความเหน็ตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗ 

ถาผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 

ตามขอกลาวหา  ใหส่ังยุติเร่ือง  แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหดําเนินการ

ตอไปตามมาตรา  ๙๖  หรือมาตรา  ๙๗  แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๔ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญ

ตําแหนงตางกัน  หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 
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(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน  ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหา

วากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา  ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง  แลวแตกรณี   

เปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทํา 

ผิดวินัยรวมกัน  ใหปลัดกระทรวงเปนผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   เวนแต เปนกรณีที่

ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  รวมกันแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เวนแต

เปนกรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน 

(๔) สําหรับกรณีอื่น  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จะดําเนินการทางวินัย 

โดยไมตองสอบสวนก็ได 

มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ใหผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี

ใหเหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน  จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตสําหรับ 

การลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน 

เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตรานี้  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะมีอํานาจ 

ส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา

ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๓  

วรรคหนึ่ง  หรือผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   สงเร่ืองให  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  

อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู  แลวแตกรณี  พิจารณา  เมื่อ  อ.ก.พ.  ดังกลาวมีมติเปนประการใด  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ไมใชอํานาจตามมาตรา  ๙๓  

วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรานี้  ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา  ๕๗  ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจ

ดําเนินการตามมาตรา  ๙๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรานี้ได 

ผูใดถูกลงโทษปลดออก  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ 

มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน

ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  อันเปนประโยชน

และเปนผลดีย่ิงตอทางราชการ  ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับ

ขาราชการอื่น  ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง

เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา   จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก 

ผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด  ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ

ทางวินัยตามควรแกกรณีได 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

อันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  การกันเปนพยาน  การลดโทษ  และการให

ความคุมครองพยาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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กฎ  ก.พ.  วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่  จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน  ก.พ.   

หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะดําเนินการยาย  โอน  หรือดําเนินการอื่นใด

โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น  และไมตองปฏิบัติ

ตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

มาตรา ๙๙ ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา   ๙๓  วรรคหนึ่ง   เปนเจาพนักงานตาม 

ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ดวยคือ 

(๑) เรียกใหกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน

บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ

ใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ  มาชี้แจงหรือใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและ

หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวากระทําหรือ 

ละเวนกระทําการใดที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ถาเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น  

หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือ 

เปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น  หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผดิอาญา  

อันมิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  แมภายหลัง 

ผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว  โดยมิใชเพราะเหตุตาย  ผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจ

ดําเนินการสืบสวนหรอืพิจารณา  และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวา 

ผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ  แตทั้งนี้ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ตองดําเนินการ

สอบสวนตามมาตรา  ๙๓  วรรคหนึ่ง  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

ก็ใหงดโทษ 

มาตรา ๑๐๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง

จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแต 
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เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน

หรือพิจารณา  หรือผลแหงคดีได 

ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับ

จะถูกลงโทษปลดออกหรอืไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น  ก็ใหผูมีอํานาจ

ดังกลาวส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น

ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ทั้งนี้  ผูนั้น

ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนแลว  

ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก  ผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา   ๕๗   มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา   และแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๓  ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ  หรือส่ังใหผูถูกส่ังให

ออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   

ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการ

ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน  เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน  และเงินชวยเหลืออยางอื่น  และการจายเงินดังกลาวของ 

ผูถูกส่ังพักราชการ  และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 

วาดวยการนั้น 

การส่ังพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เวนแตผูถูกส่ังพักราชการ 

ผูใดไดรองทุกขตามมาตรา  ๑๒๒  และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้นกลับเขา

ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินเนื่องจากพฤติการณของผูถูกส่ังพักราชการ

ไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา  และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป  หรือ

เนื่องจากการดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็จและผูถูกส่ัง 

พักราชการไมมพีฤติกรรมดังกลาว  ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ

กอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน 
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ใหนําความในวรรคหกมาใชบังคับกับกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ   การส่ังใหออกจากราชการไวกอน    

ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน  การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ

และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๒ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีกฎหมายวาดวย 

วินัยขาราชการโดยเฉพาะ  ในกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษ 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้นอยางใดอยางหนึ่ง

ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได  แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้  

ไมวาจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมาย

วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ  หรือส่ังยุติเร่ือง  หรืองดโทษแลว  ใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง    

ซ่ึงผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา  เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการ 

ตางกระทรวงกัน  หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวง  ตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง   

ใหรายงาน  ก.พ.  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีที่  อ.ก.พ.  กระทรวงหรือ  ก.พ.  เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตอง

หรือไมเหมาะสม  หากมีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวง  

หรือ  ก.พ.  มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๔  ให  ก.พ.  มีอํานาจสอบสวนใหม

หรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๙๕ 

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

มาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง  หากผูแทน  ก.พ.  ซ่ึงเปนกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวงดังกลาวเห็นวา 

การดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ  อ.ก.พ.  กระทรวง  เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หรือปฏิบัติไมเหมาะสม  ใหรายงาน  ก.พ.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป  และเมื่อ  ก.พ.  

มีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่  ก.พ.  มีมติ  ทั้งนี้  เวนแตผูถูกลงโทษ
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ไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ  ก.พ.ค.  ในกรณีเชนนี้ให  ก.พ.  แจงมติตอ  ก.พ.ค.   

เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ใหผูส่ังมีคําส่ังใหม  และ 

ในคําส่ังดังกลาวใหส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม  พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ไดรับ 

ไปแลว  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย

อยูกอนวันโอนมาบรรจุ  ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นดําเนินการทางวินัย 

ตามหมวดนี้โดยอนุโลม  แตถาเปนเร่ืองที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนของ

ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวสงเร่ืองให

ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม   

แตทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมานั้น   แลวแตกรณี 

หมวด  ๘ 

การออกจากราชการ 
 

 

มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา  ๑๐๙ 

(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  หรือ 

(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก 

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

มาตรา ๑๐๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในส้ินปงบประมาณ  

และทางราชการมีความจําเปนที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ในทางวิชาการหรือหนาที่ 
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ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว  ในตําแหนงตามมาตรา  ๔๖  (๓)  (ง)  หรือ  (จ)  หรือ  (๔)  (ค)  หรือ  (ง)  

จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งโดยย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน  

เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก 

ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน  และ

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออก

ตามวันที่ขอลาออกก็ได 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชน 

แกราชการ  จะยับย้ังการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได  ในกรณีเชนนั้น 

ถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับย้ังใหถือวาการลาออกนั้นมีผลเมื่อ

ครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับย้ังไว 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มิไดยับย้ังตามวรรคสาม   

ใหการลาออกนั้นมีผลต้ังแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนง 

ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ตําแหนงทางการเมือง  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนด  หรือ 

เพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ใหย่ืนหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง  และใหการลาออกมีผลนับต้ังแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับย้ัง 

การลาออกจากราชการ  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งใหขาราชการ

พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ 

(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด  ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
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(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๖  ก.  (๑)  หรือ  (๓)  

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

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู  สําหรับผูที่ออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย 

(๕) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 

(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  

บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  ถาใหผูนั้น 

รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(๗) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

ตามมาตรา  ๙๓  และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา  ๙๗  วรรคหนึ่ง   

แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(๘) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล   

ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 

การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ทั้งนี้  ใหนํามาตรา  ๙๗  

วรรคสอง  มาใชบังคับกับการสั่งใหออกจากราชการตามกรณี  (๓)  เฉพาะมาตรา  ๓๖  ก.  (๓)  กรณี  (๖)  

และกรณี  (๗)  โดยอนุโลม 

เมื่อผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด

ออกจากราชการตามมาตรานี้แลว  ใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรือ  ก.พ.  แลวแตกรณี  และใหนํา

มาตรา  ๑๐๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๑ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 

การรับราชการทหาร  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ัง 

ใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร  ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
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ตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการตาม 

มาตราอื่นนั้นได 

มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ไมใชอํานาจ 

ตามมาตรา  ๑๑๐  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   

ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๐  ได 

มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแต 

วันออกจากราชการ  เวนแตออกจากราชการเพราะความตายใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

หมวด  ๙ 

การอุทธรณ 
 

 

มาตรา ๑๑๔ ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 

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

นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 

การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง   ให เปนไปตามที่กําหนด 

ในกฎ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  ก.พ.ค.  จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะต้ัง

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๑๖ เมื่อ  ก.พ.ค.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 

ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.ค.  

มีคําวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ  ก.พ.ค.  ใหฟองคดีตอศาลปกครองสงูสุด

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ  ก.พ.ค. 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 

มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  และกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ

สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให  ก.พ.ค.  ภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) ส่ังใหกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัวขาราชการ 

หรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา  ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวน

เพิ่มเติมไวดวยก็ได 

(๓) มีคําส่ังใหขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

และหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ  มาใหถอยคําหรือ

ใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ 

(๔) เขาไปในอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ   ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ  ก .พ.ค .   

ทั้งนี้  ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 

(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๔  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาดังกลาว  ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซ่ึงไมเกินสองคร้ัง  โดยแตละคร้ังจะตองไมเกิน 

หกสิบวัน  และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 
มาตรา ๑๑๙ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัย

อยูกอนวันโอนมาบรรจุ  และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
ดังกลาว  ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๔  ได  แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว  



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ  
ก็ใหสงเร่ืองให  ก.พ.ค.  เปนผูพิจารณาอุทธรณ 

มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให  ก.พ.ค.  มีอํานาจไมรับอุทธรณ  ยกอุทธรณ  
หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ  และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ  หรือ 
ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง  ก.พ.ค.  จะใหเพิ่มโทษไมได  เวนแต
เปนกรณีไดรับแจงจาก  ก.พ.  ตามมาตรา  ๑๐๔  วาสมควรเพิ่มโทษ  ในกรณีเชนนั้น  ก.พ.ค.  มีอํานาจ
วินิจฉัยใหเพิ่มโทษได 

มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได 
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูกลาวหา  หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการ 
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหออกจากราชการ 

ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงตอประธาน  ก.พ.ค.  และถอนตัว 

จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
การย่ืนคําคัดคาน  และการพิจารณาคําคัดคาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

หมวด  ๑๐ 
การรองทุกข 

 

 

มาตรา ๑๒๒ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ 
ไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา  และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด  ๙  การอุทธรณ  ได  ผูนั้น 
มีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้ 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๒๓ การรองทุกขที่ เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา  ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 

ชั้นเหนือข้ึนไป  ตามลําดับ 

การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือ

นายกรัฐมนตรี  ใหรองทุกขตอ  ก.พ.ค. 

เมื่อ  ก.พ.ค.  ไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขประการใดแลว  ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

ที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  

ปลัดกระทรวง  รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือนายกรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย

ของ  ก.พ.ค. 

การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขให  ก.พ.ค.  มีอํานาจไมรับเร่ืองรองทุกข  

ยกคํารองทุกข  หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง  และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข  

หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข  ก.พ.ค.  จะพิจารณาวินิจฉัยเอง  หรือจะต้ังกรรมการ  

ก.พ.ค.  คนหนึ่ง  หรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  เพื่อทําหนาที่ เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

เ ร่ืองรองทุกข ก็ได   ทั้งนี้  ให เปนไปตามที่ กําหนดในกฎ   ก.พ.ค.  และในการปฏิบั ติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และใหมี

อํานาจตามมาตรา  ๑๑๗  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้  กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถกูคัดคานได 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ  หรือเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของ

ผูบังคับบัญชาดังกลาว 

(๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองที่รองทุกข 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 

(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)   

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงตอประธาน  ก.พ.ค.  และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข 

การย่ืนคําคัดคาน  และการพิจารณาคําคัดคาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

หมวด  ๑๑ 
การคุมครองระบบคุณธรรม 

 

 

มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่  ก.พ.ค.  เห็นวากฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป  ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา  ๔๒  ให  ก.พ.ค.  
แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังดังกลาวทราบ  เพื่อดําเนินการแกไข  หรือยกเลิก 
ตามควรแกกรณี 

ลักษณะ  ๕ 
ขาราชการพลเรือนในพระองค 

 

 

มาตรา ๑๒๗ การแตงต้ังและการใหขาราชการพลเรือนในพระองคพนจากตําแหนง 
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  การบรรจุ  การแตงต้ัง    
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยา  การรักษาวินัย  
การออกจากราชการ  การอุทธรณ  การรองทุกข  และการอื่นตามที่จําเปนของขาราชการพลเรือน 
ในพระองคก็ได  แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด 
หรือบางสวน  มาใชบังคับหรือจะกําหนดใหแตกตางจากที่บญัญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๘ ให  ก.พ.  อ.ก.พ.  วิสามัญ  และ  อ.ก.พ.  สามัญ  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวัน 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
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แตงต้ัง  ก.พ.  หรือจนกวาจะไดแตงต้ัง  อ.ก.พ.  วิสามัญ  หรืออนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญ  แลวแตกรณี  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแตงต้ัง  ก.พ.  ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

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

ตามพระราชบัญญั ตินี้ ไปพลางกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ  แต งต้ัง  ก.พ.ค .   

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแตงต้ัง  ก.พ.ค.  ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๐ ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  หรือขาราชการพลเรือนในพระองค   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ  ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  หรือขาราชการพลเรือนในพระองคตามพระราชบัญญัตินี้  

แลวแตกรณี  ตอไป 

มาตรา ๑๓๑ ในระหวางที่  ก.พ.  ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา  ๔๘  

บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  

ยังไมใชบังคับ  โดยใหนําบทบัญญัติในลักษณะ  ๓  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๔  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 

ที่แกไขเพิ่มเติม  ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง

ขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และที่แกไขเพิ่มเติม  

มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคไปพลางกอนจนกวา  ก.พ. 

จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ  และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการ 

เขาประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และประกาศใหทราบ  

จึงใหนําบทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือน 

ในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับต้ังแตวันที่  ก.พ.  ประกาศเปนตนไป  และใหผูบังคับบัญชา 

ส่ังแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  ประกาศ 
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ในการจัดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง  หากมีเหตุผลและ

ความจําเปน  ก.พ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได 

ให  ก.พ.  ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา  หรือออกกฎ  ก.พ.  ขอบังคับ  หรือ

ระเบียบหรือกําหนดกรณีใด  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ก.พ.  

ขอบังคับ  หรือระเบียบหรือกรณีที่ กําหนดไวแลวซ่ึงใชอยู เดิมมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ก.พ.  ขอบังคับ  หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว

แลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง  การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๓๓ ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออก 

จากราชการอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ   ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ที่ใชอยูในขณะนั้น  สวนการสอบสวน   การพิจารณา  และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออก 

จากราชการ  ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 

(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว

กอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือน 

ในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้น

ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น

เสร็จไปแลวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ   ๔   ขาราชการพลเรือนสามัญ   และลักษณะ   ๕   

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหการสอบสวนหรือพิจารณา  แลวแตกรณี  

นั้นเปนอันใชได 
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(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ือง หรือนําสํานวนเสนอ  หรือสงให  อ.ก.พ.  สามัญใด  

พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น  และ  อ.ก.พ.  สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ   

ก็ให  อ.ก.พ.  สามัญ  พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

มาตรา ๑๓๔ ขาราชการพลเรือนซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่น

กอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือน 

ในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงาน

หรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได  ทั้งนี้  ใหนํามาตรา  ๑๐๖  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๕ ผูใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถายังมิไดย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว   

และยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  

และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมีสิทธิอุทธรณหรือ

รองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการ 

พลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๖ เร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและอยูในอํานาจการพิจารณาของ   

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

เร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ที่ไดย่ืนตอ  อ.ก.พ.  สามัญ  หรือ  ก.พ.  ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการ 

พลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ 

เปนกรณีที่มีการลงโทษหรือส่ังการไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  
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และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ให  ก.พ.ค.  เปนผูพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

มาตรา ๑๓๗ การใดที่อยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ 

ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด

ใหเปนไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๓๘ การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

เขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรฐัมนตรีกําหนด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับเงินเดือน 

ยังไมถึงข้ันตํ่าของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าชั่วคราว 

ตามบัญชีทายตามพระราชบัญญัตินี้  และใหไดรับการปรับเงินเดือนจนไดรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของ

ระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ  กําหนดใหนํา 

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ

หรือใชบังคับโดยอนุโลม  ใหยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 

ที่แกไขเพิ่มเติม  มาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลมตอไป  การใหนําพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับกับ

ขาราชการประเภทดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน  ใหกระทําไดโดยมติขององคกรกลางบริหารงานบุคคล

หรือองคกรที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ  โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภทบริหาร 

 

 บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

ข้ันต่ําชั่วคราว 

๖๔,๓๔๐ 

๔๘,๗๐๐ 

๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 

๕๓,๖๙๐ 

๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ตน สูง 

 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

 บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

ข้ันต่ําชั่วคราว 

๕๐,๕๕๐ 

๒๕,๓๙๐ 

๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 

๓๑,๒๘๐ 

๒๓,๒๓๐ 

ระดับ ตน สูง 

 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

ข้ันต่ําชั่วคราว 

๒๒,๒๒๐ 

๗,๙๔๐ 

๖,๘๐๐ 

๓๖,๐๒๐ 

๑๔,๓๓๐ 

๑๒,๕๓๐ 

๕๐,๕๕๐ 

๒๑,๐๘๐ 

๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 

๒๙,๙๐๐ 

๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 

๔๑,๗๒๐ 

๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

   พิเศษ   

 

 

 



 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภททั่วไป 

 

 บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

๑๘,๑๙๐ 

๔,๖๓๐ 

๓๓,๕๔๐ 

๑๐,๑๙๐ 

๔๗,๔๕๐ 

๑๕,๔๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 

๔๘,๒๒๐ 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 

๑.  ประเภทบริหาร 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ระดับสูง 

 

ระดับตน 

๒๑,๐๐๐ 

๑๔,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒.  ประเภทอํานวยการ 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ระดับสูง 

ระดับตน 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๖๐๐ 

 

๓.  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ทรงคุณวุฒิ 

 

เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการพิเศษ 

ชํานาญการ 

๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

๙,๙๐๐ 

๕,๖๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 

๔.  ประเภททั่วไป 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 

 

 

 

 

 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ไดใชบังคับมานาน  บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพัฒนาการดานการบริหารราชการที่เปล่ียนไป  ดังนั้น 

เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ใหเหมาะสม  และเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทางการบริหารราชการ   

สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาว  โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  จากเดิมท่ีเปนท้ัง

ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร  ผูพิทักษระบบคุณธรรม  และผูจัดโครงสรางสวนราชการ  ใหเปนเพียง

ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร  โดยมิใหซํ้าซอนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ปรับบทบาทของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจากเดิมท่ีเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน  ใหเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และมิใหซํ้าซอนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน  ตลอดจนกระจายอํานาจ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


