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พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(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
มิใหนําคําสั่งหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
มาใชบังคับแกขา ราชการพลเรือน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการพลเรือน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
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 และสว นราชการที่จั ดตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายว าดว ยระเบีย บบริ หารราชการแผน ดิน และมี ฐานะ
ไมตา่ํ กวากรม
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ ๑
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
มาตรา ๖ ให มี ค ณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นคณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย อ ว า “ก.พ.”
ประกอบด วยนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย เป น ประธาน
ปลั ดกระทรวงการคลั ง ผูอํ านวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ
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และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย
ซึง่ มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูทไี่ ดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน และใหเลขาธิการ ก.พ.
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตองไมเป น ผูดํารงตําแหนงทางการเมือ ง
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอ ยกวาสามคน
ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอ ไปได
เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ผูซงึ่ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
กรรมการใหม ใหกรรมการนั้น ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
กรรมการใหม
มาตรา ๘ ก.พ. มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคาํ ปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุค คลภาครัฐ ในดานมาตรฐานค าตอบแทน การบริหารและการพัฒ นาทรั พยากรบุคคล
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. และระเบียบเกี่ยวกับการบริห ารทรั พยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎ ก.พ. เมื่อไดรับอนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบงั คับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติใ นกรณีที่เปน ปญหา มติของ ก.พ. ตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย
(๗) กํา กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเปน ธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจ
เรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ หรือใหผูแทนสวนราชการ ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ
มาชี้แ จงขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง ก.พ.
(๘) กํ า หนดนโยบายและออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ทุ น เล า เรี ย นหลวงและทุ น ของรั ฐ บาล
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน ตลอดจนจัดสรร
ผูรับทุนที่สาํ เร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ
(๙) ออกข อบั งคั บหรื อระเบี ยบเกี่ ยวกั บการจั ดการการศึ กษาและควบคุ มดู แ ลและการให
ความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนสวนตัว
ที่อยูในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา ทัง้ นี้ ใหถอื วา
เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานอํานวยบริการ
อันเปนสาธารณประโยชน ตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเพื่อรับรองคุณวุฒขิ องผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปน ขาราชการพลเรือน และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว
(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติแ ละแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่บญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตินแี้ ละกฎหมายอื่น
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การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีทเี่ ห็นสมควรใหสํานักงาน ก.พ. หารือกระทรวงที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ดวย
มาตรา ๙ ในกรณีที่ ก.พ. มีมติวากระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารโดยขั ด หรื อ แย ง กั บ แนวทางตามที่ กํ า หนด
ในพระราชบัญญัตินี้ ให ก.พ. แจงใหกระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวดําเนินการแกไข
ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติดังกลาวไมดําเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอัน สมควร ใหถือวา
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูมหี นาที่ปฏิบัติดงั กลาวแลวแตกรณี กระทําผิดวินัย
การดํ าเนิ น การทางวิ นั ย ตามวรรคหนึ่ งและการสั่ ง ลงโทษให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ข อง ก.พ.
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเปนรัฐมนตรีเจาสังกัด ให ก.พ. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ ก.พ. เห็ น ว าการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลในเรื่ องใดที่ ข าราชการ
ฝายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑเดียวกัน ให ก.พ. จัดใหมี
การประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางผูแทน ก.พ. ผูแทน ก.พ.ร. และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
ใหใชบังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางดังกลาวกับขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ
แลวแตกรณี
ความในวรรคหนึ่งใหใชบงั คับกับกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ใหนําบทบัญญัติวา ดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบงั คับแกการประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เวนแต
กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. วิสามัญ”
เพื่อทําการใด ๆ แทนได
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๓ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา “สํานักงาน ก.พ.”
โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดําเนินการ
ตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและใหคาํ ปรึกษาแกกระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา สงเสริม วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร ระบบ หลักเกณฑ วิธีการ
และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๗) จัด ทํา ยุท ธศาสตร ประสานและดํ าเนิน การเกี่ย วกับ การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลของ
ขาราชการฝายพลเรือน
(๘) สงเสริม ประสานงาน เผยแพร ใหคาํ ปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๙) ดําเนิน การเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิช าชีพหรือ
คุณวุฒิอยางอื่น เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดงั กลาว
(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัตแิ ละการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ
ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
(๑๔) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๗
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
เป น รองประธาน และผู แ ทน ก.พ. ซึ่ ง ตั้ ง จากข า ราชการพลเรื อ นในสํ า นั ก งาน ก.พ. หนึ่ ง คน
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก
(๑) ผูท รงคุ ณ วุฒิ ด านการบริห ารทรั พยากรบุ คคล ด านการบริห ารและการจั ด การ และ
ดานกฎหมาย ซึง่ มีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการในกระทรวงนั้น
จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่งไดรับเลือก
จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหาคน
ให อ.ก.พ. นี้ตงั้ เลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธกี ารบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง
ซึง่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัตกิ ารอื่นตามพระราชบัญญัตินแี้ ละชวย ก.พ. ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบดวยอธิบดี เปนประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย
หนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แตงตั้งจาก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ด า นการบริ ห ารและการจั ด การและ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการในกรมนั้น
จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการในกรมนั้น
ซึง่ ไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดาํ รงตําแหนงดังกลาว จํานวนไมเกินหกคน
ให อ.ก.พ. นี้ตงั้ เลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม
ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และ
นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ ภายในกรม
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินแี้ ละชวย ก.พ. ปฏิบัตกิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัด
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ.
แตงตั้งจาก
(๑) ผูทรงคุณ วุฒิด านการบริห ารทรัพยากรบุค คล ดา นการบริหารและการจั ดการ และ
ดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปน ที่ประจักษใ นความสามารถมาแลว และมิไดเปนขาราชการพลเรือน
ในจังหวัดนั้น จํานวนไมเกินสามคน
(๒) ขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ ซึ่งกระทรวง
หรือกรมแตงตั้งไปประจําจังหวัดนั้น และไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว
จํานวนไมเกินหกคน ซึง่ แตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน
ให อ.ก.พ. นี้ตงั้ เลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอาํ นาจหนาที่ดงั ตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) พิจ ารณากํา หนดแนวทางและวิ ธีก ารบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ซึ่ง ตอ งสอดคล องกั บ
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินแี้ ละชวย ก.พ. ปฏิบัตกิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการ
ดํารงตําแหนง และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติใหมีแต อ.ก.พ. กระทรวง
เพื่อทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได
ในกรณีสวนราชการที่มีฐานะเปน กรมและไมสังกัด กระทรวง แตอยูใ นบัง คับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง
เปน อํา นาจหน าที่ ของ อ.ก.พ. กรมด วย แต ใ นการปฏิ บัติ หนา ที่ดั งกลา ว ให มีรั ฐ มนตรี เจ าสั งกั ด
เปนประธาน และอธิบดีเปนรองประธาน และผูแทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ.
หนึ่งคน เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง
ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี ให อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่ อ.ก.พ. กรม
ของสํานักงานรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบงั คับแกการประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ
โดยอนุโลม
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทกั ษระบบคุณธรรม
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.ค.”
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งตามมาตรา ๒๖
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กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา
ใหเลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค.
มาตรา ๒๕ ผูจ ะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ก.พ.ค. ตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาป
(๓) มีคณ
ุ สมบัติอนื่ อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) เป น หรื อ เคยเป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา หรื อ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ
(ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือ
เทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ
เทียบเทา
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา
ตามที่ ก.พ. กําหนด
(ฉ) เปน หรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา และ
ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวารองศาสตราจารย แตในกรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป
มาตรา ๒๖ ให มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด ว ยประธาน
ศาลปกครองสูงสุด เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน
กรรมการ ก.พ. ผูท รงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ
และเลขานุการ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คดั เลือกบุคคลผูมีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๕ จํานวนเจ็ดคน
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ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกัน เองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ใหเปน ไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กําหนด
มาตรา ๒๗ กรรมการ ก.พ.ค. ตองไมมีลกั ษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการ
(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เปน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด ๆ หรือเปน
กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัตหิ นาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ ผูไ ดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๗
ผู นั้ น ต อ งลาออกจากการเป น บุ ค คลซึ่ ง มี ลั ก ษณะต อ งห า มหรื อ แสดงหลั ก ฐานให เ ป น ที่ เ ชื่ อ ได ว า
ตนได เ ลิก การประกอบอาชีพ หรือ วิ ช าชีพ หรือ การประกอบการอั น มีลั ก ษณะต อ งห า มดั งกล าวต อ
เลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก
ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ
วิช าชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้น มิเคยไดรับ
คัดเลือกเปนกรรมการ ก.พ.ค. และใหดาํ เนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึน้ ใหม
มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวัน ที่ทรงพระกรุณ า
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
ใหกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระ อยูใ นตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบรู ณ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการรอการลงโทษ
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และ
ใหถอื วา ก.พ.ค. ประกอบดวยกรรมการ ก.พ.ค. เทาที่เหลืออยู เวนแตมีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู
ไมถงึ หาคน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีทกี่ รรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพนจากตําแหนงโดยเร็ว
มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให ก.พ. หรือองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่
เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามมาตรา ๑๒๓
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงั คับได
(๖) แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด เพื่อเปน
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
มาตรา ๓๒ ใหกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
ไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหมี
สิทธิไดรับคาใชจายในการเดิน ทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดิน ทางไปราชการ
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
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มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และกรรมการ
วินจิ ฉัยรองทุกข 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 ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงตั้ง
ตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
(๒) ขาราชการพลเรือ นในพระองค ได แ ก ขา ราชการพลเรื อ นซึ่ งรับ ราชการโดยไดรั บ
บรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ดวยความบริสทุ ธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๒) เปน คนไรค วามสามารถ คนเสมื อ นไร ความสามารถ คนวิ กลจริ ตหรือ จิตฟน เฟอ น
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๕) เปนกรรมการหรือผูดาํ รงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป น ผู เ คยถู ก ลงโทษไล อ อก เพราะกระทํ าผิ ดวิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (๘)
หรือ (๙) ผูนนั้ ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (๑๐) ผูนนั้ ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ มติของ ก.พ. ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสี่ในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติใหกระทําโดยลับ
การขอยกเวนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเวนใหเปน
การทั่วไปก็ได
มาตรา ๓๗ การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ
ตําแหนงในบางทองที่ ตําแหนงในบางสายงาน หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงิน เพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ในการเสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตามวรรคสอง ให ก.พ. เสนอแนะ
สําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย
มาตรา ๓๙ วัน เวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วัน หยุดราชการประจําป และ
การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๔๐ เครื่องแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปนไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ลักษณะ ๔
ขาราชการพลเรือนสามัญ
หมวด ๑
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคํานึงถึง
ระบบคุณธรรมดังตอไปนี้
(๑) การรั บ บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ข า รั บ ราชการและแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และประโยชนของทางราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ
ลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัตอิ ยางไมเปนธรรม
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(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ
ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได
(๔) การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุตธิ รรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง
มาตรา ๔๓ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ ม ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
รัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผน ดิน และความตอเนื่อง
ในการจัดทําบริการสาธารณะ และตองไมมีวตั ถุประสงคทางการเมือง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
หมวด ๒
การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
มาตรา ๔๔ นอกจากตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว
อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหนงที่มีชอื่ อยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงาน และแจงให ก.พ.
ทราบดวย
มาตรา ๔๕ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม
และตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น
(๔) ตําแหนงประเภททั่ว ไป ได แ ก ตําแหนงที่ไม ใ ชตําแหน งประเภทบริหาร ตําแหน ง
ประเภทอํานวยการ และตําแหนงประเภทวิชาการ ทัง้ นี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด
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มาตรา ๔๖ ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ มีดงั ตอไปนี้
(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 ความไมซ้ําซอนและประหยัดเปนหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภท
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ที่คุณภาพของ
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งานเทากันโดยประมาณเปน ระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชอื่ ตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดว ย
มาตรา ๔๙ ภายใตบงั คับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตําแหนงใดบังคับบัญชา
ขา ราชการพลเรื อ นในส วนราชการหรือ หนว ยงานใด ในฐานะใดใหเ ป น ไปตามที่ ผูบั ง คับ บัญ ชา
ซึง่ มีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนด โดยทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๐ ใหขา ราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่
กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้
ผูดาํ รงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือน
ขัน้ ต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินตี้ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ผูดาํ รงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตรา
เงิน ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.
เงินประจําตําแหนงตามมาตรานี้ ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามความจํ าเปน ก็ได โดยหากเปน การปรั บเงิน เดือ น
ขั้นต่ําขั้นสูง หรือเงินประจําตําแหนงเพิ่มไมเกิน รอยละสิบของเงิน เดือน หรือเงิน ประจําตําแหนง
ที่ใ ชบังคับอยู ใหกระทําไดโดยตราเปน พระราชกฤษฎีกา และใหถือวาเงิน เดือนขั้น ต่ําขั้นสูง และ
เงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง และเงินประจําตําแหนง
ทายพระราชบัญญัตินี้
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เมื่ อ มี ก ารปรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ตามวรรคหนึ่ ง การปรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรับการปรับใหม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง
มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อใหไดบคุ คลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ทัง้ นี้ ตามที่กําหนดในหมวดนี้
มาตรา ๕๓ การบรรจุบุ คคลเขา รับ ราชการเป น ข า ราชการพลเรื อนสามัญ เพื่ อแตง ตั้ง ให
ดํารงตํ าแหน งใด ใหบ รรจุแ ละแตง ตั้งจากผูสอบแขงขั น ไดใ นตําแหนงนั้ น โดยบรรจุแ ละแตงตั้ ง
ตามลําดับที่ในบัญชีผสู อบแขงขันได
การสอบแขงขัน การขึ้น บัญชีผูสอบแขงขัน ได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบงั คับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕
มาตรา ๕๔ ผูสมัครสอบแขงขัน ในตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติทั่ว ไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัตจิ าก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ดวย
สําหรับผูมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ
ไดรั บบรรจุ เปน ขาราชการพลเรือ นสามัญที่ สอบแข งขั น ได ตอเมื่อ พน จากการเปน ผูดํา รงตําแหน ง
ทางการเมืองแลว
มาตรา ๕๕ ในกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการสอบแขงขัน
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
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มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง จะบรรจุบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิช าการ
ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๖๖ ใหผูมีอาํ นาจดังตอไปนี้ เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และ
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุ และแตง ตั้งใหดํา รงตําแหน งประเภทบริหารระดับสูงตํ าแหนงรองหัวหน า
สวนราชการระดับกระทรวง หั วหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนา สวนราชการระดับกรม
ที่อ ยูใ นบั ง คับ บัญ ชาหรือ รับ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติร าชการขึ้น ตรงตอ นายกรั ฐ มนตรี หรื อต อ รัฐ มนตรี
แลวแตกรณี หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึน้ ตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมั ติ เมื่ อไดรั บอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรี แลว ใหปลั ดกระทรวงผู บังคับบัญชา หรือหัวหน า
สวนราชการระดั บกรมดั งกลา วเปน ผูสั่ ง บรรจุ และใหน ายกรัฐ มนตรี นํา ความกราบบั งคมทู ลเพื่ อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง
(๓) การบรรจุ แ ละแต งตั้ ง ให ดํ ารงตํ า แหนง ประเภทบริ ห ารระดั บต น ให ป ลัด กระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึน้ ตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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(๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๕) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหปลัดกระทรวง
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึน้ ตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๖) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา
เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูใ น
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัตริ าชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี
ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๗) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรบั อนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดเปนผูสงั่ บรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้ง
(๘) การบรรจุและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใหปลัดกระทรวง
หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๙) การบรรจุแ ละแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิช าการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง สวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดั บชํ านาญการพิเ ศษ และตํา แหน งประเภททั่ว ไประดับ ทักษะพิ เศษในสว นราชการระดับ กรม
ที่หัวหนาสวนราชการอยูใ นบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
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(๑๐) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑๑) การบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ และการยายตามมาตรา ๖๓ ใหดํารงตําแหนง
ตาม (๙) ซึ่งไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตําแหนงตาม (๑๐) ในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ใหผูวา ราชการจังหวัดผูบงั คับบัญชา เปนผูมีอาํ นาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ในการเสนอเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ใหรายงานความสมควร
พรอมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนดไปดวย
มาตรา ๕๘ ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญผู ดํา รงตํา แหน งประเภทบริห ารผู ใ ดปฏิ บัติ หน า ที่
เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหมี
การสั บเปลี่ยนหนา ที่ ย าย หรื อโอนไปปฏิบัติ หนา ที่อื่น เว น แต มีความจํ าเปน เพื่อ ประโยชนของ
ทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใ หใ ชบัง คับแกผู ดํารงตํ าแหนงที่ ก.พ. กํา หนดวา เปน ตํา แหนงที่ มี
ลักษณะงานเฉพาะอยาง
มาตรา ๕๙ ผูไดรับบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ใหทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี
ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ผูท ดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามที่ กํ า หนดในกฎ ก.พ. ไม ต่ํ า กว า มาตรฐานที่ กํ า หนด ให ผู บั ง คั บ บัญ ชาซึ่ ง มี อํ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้น รับราชการตอไป ถาผูนั้นมีผ ลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ต่ํา กว า มาตรฐานที่ กํ า หนด ก็ ใ ห สั่ งให ผู นั้ น ออกจากราชการได ไ ม ว า จะครบกํ า หนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม
ผูใ ดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสอง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
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ผลประโยชนอนื่ ใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ผูอ ยูในระหวางทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บญ
ั ญัตไิ วในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย และถาผูนั้น
มีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปกอน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามใหใชบงั คับกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึง่ โอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยูใ นระหวางทดลองปฏิบัติหน าที่ราชการผูใ ด
ถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และตอมาปรากฏวาผูนั้น มี กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่น ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น แลวแตกรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง เปนใหออกจากราชการ
ตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่นนั้นได
มาตรา ๖๑ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมมีกําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได
มาตรา ๖๒ ผูไ ดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ในกรณีที่มีเ หตุผลและความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใ หแ ตงตั้งขา ราชการพลเรือนสามั ญ
ุ สมบัติตา งไปจากคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได
ที่มคี ณ
ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
มาตรา ๖๓ การยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เปนการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่กําหนด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
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การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม
จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
การบรรจุขา ราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งใหออกจากราชการ
เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
หรื อ ออกจากราชการไปที่ มิ ใ ช เ ป น การออกจากราชการในระหว า งทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ
กลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงิน เดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
เพื่ อ ประโยชน ใ นการนั บ เวลาราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละตามกฎหมายว า ด ว ย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ขาราชการพลเรือนสามัญที่ ไดออกจากราชการไป เนื่ องจากถูกสั่งให
ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐ มนตรีใ หไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือ นเต็มเวลาราชการ เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวัน รับราชการกอ นถูกสั่ ง
ใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุ
กลั บ เข า รั บ ราชการเป น เวลาราชการติ ด ต อ กั น เสมื อ นว า ผู นั้ น มิ ไ ด เ คยถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการ
สําหรับผูซงึ่ ออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ซึ่ ง ได รั บ บรรจุ ก ลั บ เข า รั บ ราชการตามวรรคสี่ ให มี สิ ท ธิ นั บ เวลาราชการก อ นออกจากราชการ
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานสวนทองถิ่น การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใ ชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่ ก.พ. กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงิน เดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
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เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมารับราชการ
ตามวรรคหนึ่ง เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดว ย
มาตรา ๖๕ พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไมใชอ อกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือ
ขาราชการที่ไม ใ ช ขาราชการพลเรือ นสามัญ ตามพระราชบั ญญั ตินี้ และไมใ ชขา ราชการการเมือ ง
ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูใ ด
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ
ทางราชการตองการจะรับผูนั้น เขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดว ย
มาตรา ๖๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๒ แลว
หากภายหลั ง ปรากฏว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ผูนั้น ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่น ใดที่ไดรับหรือ
มีสิทธิจะไดรับอยูกอ นไดรับคําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน
การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของผูทไี่ ดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได ไมวาดวยเหตุใดให ก.พ. พิจารณาเปนการเฉพาะราย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๖๗ ผู ไ ด รั บ บรรจุ เ ข า รั บ ราชการเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และแต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔
และมาตรา ๖๕ หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวน
ตามมาตรา ๓๖ หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง นั้ น โดยไม ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก ก.พ.
ตามมาตรา ๖๒ อยู ก อ นก็ ดี มี ก รณี ต อ งหาอยู ก อ นและภายหลั ง เป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ เ นื่ อ งจาก
กรณี ต องหานั้ นก็ ดี ให ผู บั งคั บบั ญชาซึ่ งมี อํ านาจสั่ งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ สั่ งให ผู นั้ นออกจากราชการ
โดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับ
เงิน เดือนหรือผลประโยชนอื่น ใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น
และถาการเขารับ ราชการเปนไปโดยสุจริต แลวใหถือ วาเปน การสั่งให ออกเพื่อ รับบําเหน็จบํานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
มาตรา ๖๘ ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ว า งลง หรื อ ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปน กรณีที่มิไดบัญญัติไวใ นกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือน
ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณีที่
มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ผูบังคับบัญชา แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปน กรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ก็ใ ห
ผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง
แลวแตกรณี
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการชั่วคราวโดยใหพน จากตําแหนง
หนาที่เดิมไดตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
การใหไดรบั เงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอาํ นาจสั่งใหขา ราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๒๗
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๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่ ก.พ. กําหนดได ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
การใหพน จากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่หมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น พนจาก
การรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน
มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่ ศ าลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด สั่ ง ให เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปนหนาที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ
ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได
หมวด ๔
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๗๒ ใหสว นราชการมีหนาที่ดาํ เนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจแกขา ราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุ ณภาพชี วิ ต มี ขวั ญและกํ า ลั งใจในการปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิ ดผลสั มฤทธิ์ ต อ ภารกิ จของรั ฐ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร และเพื่ อ การประหยั ด สํ า นั ก งาน ก.พ. จะจั ด ให มี ก ารเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๗๓ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งปฏิ บั ติ ต นต อ ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาอย า งมี คุ ณ ธรรมและ
เที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบงั คับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี
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มาตรา ๗๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดประพฤติ ต นอยู ใ นจรรยาและระเบี ย บวิ นั ย
และปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงิน เดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่น
ซึง่ อาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลดวยก็ได
มาตรา ๗๕ การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบัติการวิจยั ในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา
เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการดวย
มาตรา ๗๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนนั้ เปนกรณีพเิ ศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือใหไดรับสิทธิประโยชนอนื่ ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๕
การรักษาจรรยาขาราชการ
มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว
โดยมุงประสงคใ หเปน ขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศ รีความเปน ขาราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสจุ ริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหนาที่ดว ยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัตอิ ยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก
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ใหสว นราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน
ในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย
มาตรา ๗๙ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข า ราชการอั น มิ ใ ช เ ป น
ความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให
ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา
หมวด ๖
วินยั และการรักษาวินัย
มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่
บัญญัตไิ วในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัตริ าชการในตางประเทศนอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว
ในหมวดนี้แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดวย
มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรือนสามั ญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัตติ ามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ตอ งปฏิบั ติ ห นา ที่ ร าชการให เ กิ ดผลดี หรื อ ความก า วหน า แก ร าชการด วยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(๔) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบงั คับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหาย
แกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที
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เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบงั คับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอ ยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัตติ าม
(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ตองสุ ภาพเรียบร อย รักษาความสามัค คีแ ละตองชวยเหลือกั น ในการปฏิ บัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัตริ าชการ
(๘) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแ กประชาชน
ผูตดิ ตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน
(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง
ของขาราชการดวย
(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอ งแจง
ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(๒) ตองไม ปฏิบั ติร าชการอัน เปน การกระทํา การขา มผู บังคั บบั ญชาเหนือตน เว น แต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแ ก
ตนเองหรือผูอื่น
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
(๖) ตองไมเปน กรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
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(๗) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูตดิ ตอราชการ
(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓ ผูนนั้ เปนผูกระทําผิดวินัย
มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินยั อยางรายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกผหู นึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
อยางรายแรง
(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอนั แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทําการอันไดชอื่ วาเปนผูประพฤติชวั่ อยางรายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูตดิ ตอราชการอยางรายแรง
(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือ ใหรั บโทษที่หนักกวาโทษจํา คุก เวน แตเปน โทษสํา หรับความผิดที่ไดกระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบัตติ ามมาตรา 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) ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกลาว
ใชบังคับ
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มาตรา ๘๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใ ตบังคับบัญชามีวินัย
และปองกันมิใหผอู ยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแต
มีเหตุอนั ควรงดโทษตามที่บัญญัตไิ วในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย
โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทาํ เปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษ
ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุตธิ รรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่งลงโทษ
ใหแสดงวาผูถกู ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
หมวด ๗
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๙๐ เมื่ อ มี ก ารกล า วหาหรื อ มี ก รณี เ ป น ที่ ส งสั ย ว า ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่
ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผูบังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแ ทนตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดก็ได
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มาตรา ๙๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชา
ซึง่ มีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบดําเนินการ
หรือสั่งใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมลู ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเรื่องได
ในกรณีที่เห็ น วามี มูลที่ค วรกล าวหาวาขา ราชการพลเรือนสามัญ ผูใ ดกระทํา ผิดวินั ยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหดาํ เนินการตอไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ ผลการสืบ สวนหรือ พิจ ารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา กรณีมี มู ล
ถาความผิดนั้น มิใ ชเปน ความผิดวินัยอยางรายแรง และไดแ จงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ใหผูถกู กลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถกู กลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควร
แกกรณีโดยไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาผูบงั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวาผูถูกกลาวหา
ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวสั่งยุตเิ รื่อง
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ ผลการสืบ สวนหรือ พิจ ารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏวา กรณีมี มู ล
อัน เปน ความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ
พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ใหรายงานผล
การสอบสวนและความเห็นตอผูบงั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น วาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด
ตามขอกลาวหา ใหสั่งยุติเรื่อง แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา ใหดําเนินการ
ตอไปตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี
มาตรา ๙๔ การแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนสํ าหรับ กรณี ที่ขา ราชการพลเรือนสามั ญ
ตําแหนงตางกัน หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
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(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ทีอ่ ธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี
เปนผูสงั่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) สําหรับขาราชการพลเรือ นสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกัน ถูกกลาวหาวากระทํ า
ผิ ด วิ นั ย ร ว มกั น ให ป ลั ด กระทรวงเป น ผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน เว น แต เ ป น กรณี ที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รวมกันแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เวนแต
เปนกรณีที่มีผูถกู กลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(๔) สําหรับกรณีอื่น ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนิน การทางวินัยใหเปน ไป
ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ที่เปน ความผิดที่ป รากฏชัดแจ งตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดํ าเนิน การทางวินั ย
โดยไมตอ งสอบสวนก็ได
มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา
ซึง่ มีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี
ใหเหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมีเหตุ อัน ควรลดหย อน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรั บ
การลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอัน ควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอํานาจ
สัง่ ลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ให ล งโทษปลดออกหรื อ ไล อ อกตามความร า ยแรงแห ง กรณี ถ า มี เ หตุ อั น ควรลดหย อ นจะนํ า มา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง หรือผูมีอาํ นาจตามมาตรา ๙๔ เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึง่ ผูถกู กลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกลาวมีมติเปนประการใด
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัตใิ หเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได
ผูใ ดถูกลงโทษปลดออก ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนนั้ ลาออกจากราชการ
มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอ มูลตอผูบงั คับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน
ตอผูมีหนาที่สบื สวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนประโยชน
และเปนผลดียงิ่ ตอทางราชการ ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบาํ เหน็จความชอบเปนกรณีพเิ ศษได
ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดอยู ใ นฐานะที่ อ าจจะถู ก กล า วหาว า ร ว มกระทํ า ผิ ด วิ นั ย กั บ
ขาราชการอื่น ใหขอ มูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ที่ ไ ด ก ระทํ า มา จนเป น เหตุ ใ ห มี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาทางวิ นั ย แก
ผูเ ปนตนเหตุแหงการกระทําผิด ผูบังคับบัญชาอาจใชดลุ พินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ
ทางวินัยตามควรแกกรณีได
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอ มูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
อันเปนเท็จใหถอื วาผูนั้นกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการให
ความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
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กฎ ก.พ. วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารที่สํานักงาน ก.พ.
หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการยาย โอน หรือดําเนินการอื่นใด
โดยไมตอ งไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น และไมตองปฏิบัติ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตินี้กไ็ ด
ตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บญ
มาตรา ๙๙ ให ก รรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง เป น เจ า พนั ก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอาํ นาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ดวยคือ
(๑) เรียกใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชีแ้ จงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ใหถอ ยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรีย กผู ถูก กล าวหาหรือ บุค คลใด ๆ มาชี้ แ จงหรือ ใหถ อยคํา หรื อ ให สง เอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดมี กรณี ถูกกล าวหาเปน หนังสื อวา กระทํ าหรื อ
ละเวนกระทําการใดที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ถาเปน การกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น
หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือ
เปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
อันมิใ ชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลัง
ผูนั้ น จะออกจากราชการไปแล ว โดยมิ ใ ชเ พราะเหตุ ต าย ผูมี อํ า นาจดํา เนิ น การทางวินั ย มี อํา นาจ
ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวา
ผูนนั้ ยังมิไดออกจากราชการ แตทงั้ นี้ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตองดําเนินการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนนั้ พนจากราชการ
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
ก็ใหงดโทษ
มาตรา ๑๐๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูก ตั้ง กรรมการสอบสวน หรือ ถูก ฟอ งคดีอ าญา หรือ ตอ งหาว ากระทํา ความผิด อาญา เว น แต
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เป น ความผิ ด ที่ ไ ด ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
หรือพิจารณา หรือผลแหงคดีได
ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวสั่งใหผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ผูนั้น
ตองมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนแลว
ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก ผูบังคับบัญชา
ซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การสื บ สวนหรื อ พิ จ ารณา และแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บญ
ั ญัติไวในหมวดนี้ตอไปได
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ หรือสั่งใหผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ก็ใหผูนนั้ มีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอ นเสมือนวาผูนั้นเปนผูถกู สั่งพักราชการ
เงินเดือน เงินอื่นที่จา ยเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของ
ผูถูก สั่งพั กราชการ และผูถู กสั่ง ใหอ อกจากราชการไวก อน ให เปน ไปตามกฎหมายหรือ ระเบีย บ
วาดวยการนั้น
การสั่งพักราชการใหสั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เวน แตผูถูกสั่งพักราชการ
ผูใ ดไดรองทุกขตามมาตรา ๑๒๒ และผูมีอาํ นาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณของผูถูกสั่งพักราชการ
ไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป หรือ
เนื่องจากการดํ าเนิ นการทางวิ นัยไดล วงพ นหนึ่ งป นับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็ จและผูถู กสั่ ง
พักราชการไมมพี ฤติกรรมดังกลาว ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
กอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น
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ใหนําความในวรรคหกมาใชบงั คับกับกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนดวย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การสั่ ง พั ก ราชการ การสั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ น
ระยะเวลาใหพกั ราชการและใหออกจากราชการไวกอน การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ
และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๒ การลงโทษข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในส ว นราชการที่ มี ก ฎหมายว า ด ว ย
วินัยขาราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตินหี้ รือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้นอยางใดอยางหนึ่ง
ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้
ไมวาจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ
ตามที่กาํ หนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินหี้ รือลงทัณฑตามกฎหมาย
วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา เวนแตเปน กรณีดําเนิน การทางวินัยกับขาราชการ
ตางกระทรวงกัน หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง
ใหรายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็น วาการดําเนินการทางวินัยเปน การไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสม หากมีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัตใิ หเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง
หรือ ก.พ. มีมติ
ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๑๐๔ ในการดําเนิน การของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผูแ ทน ก.พ. ซึ่งเปน กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกลาวเห็น วา
การดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือปฏิบัติไมเหมาะสม ใหรายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป และเมื่อ ก.พ.
มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัตใิ หเปนไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เวนแตผูถูกลงโทษ
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ไดอุทธรณคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ ก.พ.ค. ในกรณีเชน นี้ใ ห ก.พ. แจงมติตอ ก.พ.ค.
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหผูสั่งมีคําสั่งใหม และ
ในคําสั่งดังกลาวใหสั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนิน การเกี่ยวกับโทษที่ไดรับ
ไปแลว ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
อยูก อ นวั นโอนมาบรรจุ ใหผู บัง คับบั ญชาของขาราชการพลเรื อนสามั ญผูนั้ น ดํา เนิน การทางวินั ย
ตามหมวดนี้โดยอนุโลม แตถาเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของ
ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องให
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น พิจารณาดําเนิน การตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม
แตทั้งนี้ใ นการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมานั้น แลวแตกรณี
หมวด ๘
การออกจากราชการ
มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙
(๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ
และทางราชการมีความจําเปน ที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ในทางวิช าการหรือหนาที่
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ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหนงตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง)
จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหยื่น หนังสือ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอ ยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก
ในกรณีที่ ผูประสงคจะลาออกยื่ น หนั งสือ ขอลาออกลว งหน าน อยกวาสามสิ บวัน และ
ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอาํ นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออก
ตามวันที่ขอลาออกก็ได
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็น วาจําเปน เพื่อประโยชน
แกราชการ จะยับยั้งการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได ในกรณีเชนนั้น
ถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้งใหถือวาการลาออกนั้นมีผลเมื่อ
ครบกําหนดเวลาตามที่ไดยบั ยั้งไว
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ มิ ไ ด ยั บ ยั้ ง ตามวรรคสาม
ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณี ที่ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใดประสงค จะลาออกจากราชการเพื่อ ดํารงตํ าแหน ง
ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือตําแหนงอื่น ที่ ก.พ. กําหนด หรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน สมาชิก รัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรื อผูบริหารทองถิ่น ใหยื่น หนังสื อ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนนั้ ขอลาออก
หลัก เกณฑแ ละวิธีก ารเกี่ย วกั บการลาออก การพิ จารณาอนุ ญาตให ลาออกและการยั บยั้ ง
การลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งใหขาราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัตงิ านใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
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(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓)
หรือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗)
(๔) เมื่ อ ทางราชการเลิ ก หรื อ ยุ บ หน ว ยงานหรื อ ตํ า แหน ง ที่ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู สําหรับผูที่ออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงิน ชดเชยตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย
(๕) เมื่ อข าราชการพลเรือ นสามั ญผู ใ ดไม สามารถปฏิ บัติ ราชการให มีป ระสิท ธิภ าพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ
(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
บกพรอ งในหน าที่ ราชการ หรือ ประพฤติต นไมเหมาะสมกั บตํา แหนง หนา ที่ร าชการ ถา ให ผูนั้ น
รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๗) เมื่อข าราชการพลเรือ นสามัญผูใ ดมีกรณีถูกสอบสวนวา กระทํ าผิดวิ นัยอย างรา ยแรง
ตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง
แตมมี ลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(๘) เมื่อขาราชการพลเรือ นสามัญผูใ ดตองรับ โทษจําคุ กโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุ ก
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล
ซึง่ ยังไมถงึ กับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๙๗
วรรคสอง มาใชบังคับกับการสั่งใหออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) กรณี (๖)
และกรณี (๗) โดยอนุโลม
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ด
ออกจากราชการตามมาตรานี้แลว ใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี และใหนํา
มาตรา ๑๐๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ เมื่อข าราชการพลเรือนสามัญ ผูใ ดไปรับ ราชการทหารตามกฎหมายว าดว ย
การรับราชการทหาร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนนั้ ออกจากราชการ
ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่ง
ใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
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ตามมาตรา ๕๗ มีอํ า นาจเปลี่ย นแปลงคํา สั่ ง ให อ อกตามวรรคหนึ่ ง เป น ใหอ อกจากราชการตาม
มาตราอื่นนั้นได
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไมใชอํานาจ
ตามมาตรา ๑๑๐ โดยไม มีเหตุอัน สมควร ให ผูบังคั บบัญชาซึ่ง มีอํานาจสั่ง บรรจุ ตามมาตรา ๕๗
ระดับเหนือขึ้นไปมีอาํ นาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได
มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดาํ รงตําแหนงที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้ง ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแต
วันออกจากราชการ เวนแตออกจากราชการเพราะความตายใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
หมวด ๙
การอุทธรณ
มาตรา ๑๑๔ ผู ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนนั้ มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ แ ละการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด
ในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๕ ในการพิ จารณาวินิ จฉัย อุท ธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิ จฉั ยเองหรือจะตั้ ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๖ เมื่ อ ก.พ.ค. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ แ ล ว ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจ
สัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ค.
มีคาํ วินิจฉัย
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
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ผูบังคับบัญชาผูใ ดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน การจงใจละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบคุ คลอื่น
มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการ
วินจิ ฉัยอุทธรณ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอาํ นาจดังตอไปนี้
(๑) สัง่ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ
สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) สัง่ ใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง
องคกรปกครองสว นทองถิ่น ที่เ กี่ยวข องสอบสวนใหมห รือสอบสวนเพิ่มเติมหรื อสงตั วขาราชการ
หรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมไวดวยก็ได
(๓) มีคาํ สั่งใหขา ราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือ
ใหสง เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๔) เข า ไปในอาคาร หรื อ สถานที่ ใ ด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง ก.พ.ค.
ทั้งนี้ ในระหวางพระอาทิตยขนึ้ ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๘ การพิจ ารณาวิ นิจ ฉัย อุท ธรณ ตามมาตรา ๑๑๔ ใหดํ าเนิน การให แ ล วเสร็ จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สบิ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใ หขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกิน
หกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขดั ของใหปรากฏไวดว ย
มาตรา ๑๑๙ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย
อยูกอ นวัน โอนมาบรรจุ และผูนั้น มีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
ดังกลาว ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ได แตถาผูนั้นไดใ ชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว
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และในวันที่ผูนนั้ ไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ
ก็ใหสง เรื่องให ก.พ.ค. เปนผูพจิ ารณาอุทธรณ
มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ
หรือมีคําวินิ จฉัยใหแ กไ ขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และใหเยียวยาความเสีย หายใหผูอุท ธรณ หรื อ
ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดาํ เนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะใหเพิ่มโทษไมได เวนแต
เปนกรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วาสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเชนนั้น ก.พ.ค. มีอํานาจ
วินจิ ฉัยใหเพิ่มโทษได
มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดงั ตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบงั คับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ
(๕) เป น ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การสั่ ง ให อ อกจากราชการ
ที่ผูอทุ ธรณถกู ลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๐
การรองทุกข
มาตรา ๑๒๒ ขาราชการพลเรือนสามั ญผูใ ดมีความคั บขอ งใจอั น เกิ ดจากการปฏิบั ติหรื อ
ไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีทไี่ มอาจอุทธรณตามหมวด ๙ การอุทธรณ ได ผูนั้น
มีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กําหนดไวในหมวดนี้
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มาตรา ๑๒๓ การร อ งทุ ก ข ที่ เ หตุ เ กิ ด จากผู บั ง คั บ บั ญ ชา ให ร อ งทุ ก ข ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ชั้นเหนือขึ้นไป ตามลําดับ
การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือ
นายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ไดพจิ ารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม
ที่อ ยูใ นบั ง คับ บัญ ชาหรือ รับ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติร าชการขึ้น ตรงตอ นายกรั ฐ มนตรี หรื อต อ รัฐ มนตรี
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินจิ ฉัย
ของ ก.พ.ค.
การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป
ตามที่กาํ หนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับเรื่องรองทุกข
ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข
หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ
ก.พ.ค. คนหนึ่ ง หรื อจะตั้ง คณะกรรมการวิ นิ จฉั ย รอ งทุก ข เพื่ อทํ า หนา ที่ เป น ผูพิ จ ารณาวินิ จ ฉั ย
เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ให เ ป น ไปตามที่ กํ าหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิ บั ติ หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดงั ตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถูกคัดคานได
(๑) เปน ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใ หเกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใ ตบังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาดังกลาว
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่รองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๑
การคุมครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให ก.พ.ค.
แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกลาวทราบ เพื่อดําเนินการแกไข หรือยกเลิก
ตามควรแกกรณี
ลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค
มาตรา ๑๒๗ การแต ง ตั้ ง และการให ข า ราชการพลเรื อ นในพระองค พ น จากตํ า แหน ง
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
เพื่อประโยชนใ นการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงิน เดือนและเงินประจําตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ การรองทุกข และการอื่น ตามที่จํา เปนของข าราชการพลเรือ น
ในพระองคกไ็ ด แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแ หงพระราชบัญญัติ นี้ทั้งหมด
หรือบางสวน มาใชบังคับหรือจะกําหนดใหแตกตางจากที่บญ
ั ญัตใิ นพระราชบัญญัตินี้กไ็ ด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๘ ให ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใ นวัน
กอ นวั น ที่พระราชบัญญัติ นี้ใ ชบั งคับ ปฏิ บัติหน าที่ตอ ไปจนกวาจะได ทรงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ
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แตงตั้ง ก.พ. หรือจนกวาจะไดแตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แลวแตกรณี
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดํ า เนิ น การแต งตั้ ง ก.พ. ให กระทํา ใหแ ล วเสร็ จ ภายในหนึ่ ง รอ ยยี่สิ บวั น นับ แตวั น ที่
พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
มาตรา ๑๒๙ ในระหวา งที่ยั งมิไ ดดําเนิน การใหมี ก.พ.ค. ให ก.พ. ทํ าหน าที่ ก.พ.ค.
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ปพลางก อ นจนกว า จะได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง ก.พ.ค.
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ค. ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
มาตรา ๑๓๐ ผู ใ ดเป น ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ หรื อ ข า ราชการพลเรื อ นในพระองค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการพลเรือนในพระองคตามพระราชบัญญัตินี้
แลวแตกรณี ตอไป
มาตรา ๑๓๑ ในระหวางที่ ก.พ. ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค
ยัง ไม ใ ช บั ง คับ โดยใหนํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๓ ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๔
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนบัญชีอัตราเงิน เดือนขาราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง
ขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
มาใชบังคับแกขา ราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคไปพลางกอนจนกวา ก.พ.
จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการ
เขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และประกาศใหทราบ
จึงใหนําบทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับตั้งแตวันที่ ก.พ. ประกาศเปนตนไป และใหผูบังคับบัญชา
สัง่ แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ ก.พ. ประกาศ
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ในการจัดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและ
ความจําเปน ก.พ. อาจอนุมัติใหแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได
ให ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือ
ระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ.
ขอบั งคับ หรือ ระเบีย บหรื อกรณีที่ กําหนดไวแ ลวซึ่ งใชอยู เดิม มาใชบั งคับ เท าที่ไ มขัด หรื อ แย งกั บ
พระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว
แลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๓ ข า ราชการพลเรื อ นผู ใ ดมี ก รณี ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ กรณี ที่ ส มควรให อ อก
จากราชการอยู ก อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินใี้ ชบงั คับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอาํ นาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนนั้ ออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ที่ใ ชอยู ใ นขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดํา เนิน การเพื่อ ลงโทษหรือ ใหออก
จากราชการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว
กอนวัน ที่บทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใ หสอบสวนตามกฎหมายนั้น
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูใ นขณะนั้น
เสร็ จ ไปแล ว ก อ นวั น ที่ บ ทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะ ๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และลั ก ษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณา แลวแตกรณี
นั้นเปนอันใชได
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(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือสงให อ.ก.พ. สามัญใด
พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใ ชอยูในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ
ก็ให อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
มาตรา ๑๓๔ ขาราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่น
ก อนวั นที่ บทบั ญญั ติ ในลั กษณะ ๔ ข าราชการพลเรื อนสามั ญ และลั กษณะ ๕ ข าราชการพลเรื อน
ในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงาน
หรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการนั้นอยูกอ นวันที่บทบัญญัตใิ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินใี้ ชบงั คับ ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้
มีอาํ นาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๑๐๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๕ ผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถายังมิไดยื่นอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว
และยังไมพน กําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่บทบัญญัตใิ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ
และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหมีสิทธิอุทธรณหรือ
รองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่บทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ
มาตรา ๑๓๖ เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดยนื่ ไวกอ นวันที่บทบัญญัตใิ นลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕
ขาราชการพลเรื อ นในพระองค แหงพระราชบั ญญัตินี้ใ ช บังคับและอยูใ นอํานาจการพิจารณาของ
อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ให อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แลวแตกรณี พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ไดยื่น ตอ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวัน หรือหลังวัน ที่บ ทบัญญัติใ นลักษณะ ๔ ขาราชการ
พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ
เปน กรณีที่มีการลงโทษหรือสั่งการไวกอนวัน ที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

และลักษณะ ๕ ขาราชการพลเรือนในพระองค แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณา
ดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๓๗ การใดที่ อยู ร ะหว างดํ า เนิ น การหรื อ เคยดํ า เนิน การไดต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบีย บข าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิ ได บัญ ญัติ ไวใ นพระราชบั ญญัติ นี้ห รือ มีก รณี ที่
ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด
ใหเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๘ การปรั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
เขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เพื่อประโยชนใ นการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับเงินเดือน
ยังไมถึงขั้ น ต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบั ญญัตินี้ใ หไ ดรับเงิน เดือ นไมต่ํ ากวาขั้น ต่ํ าชั่วคราว
ตามบัญชีทายตามพระราชบัญญัตินี้ และใหไดรับการปรับเงิน เดือนจนไดรับเงิน เดือ นในขั้นต่ําของ
ระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณี ที่ กฎหมายว าด วยระเบี ยบข าราชการประเภทต าง ๆ กํ าหนดให นํ า
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ
หรือใชบังคับโดยอนุโลม ใหยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับหรือใชบงั คับโดยอนุโลมตอไป การใหนําพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับกับ
ขาราชการประเภทดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน ใหกระทําไดโดยมติขององคกรกลางบริหารงานบุคคล
หรือองคกรที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทบริหาร
บาท

บาท

ขัน้ สูง

๖๔,๓๔๐

๖๖,๔๘๐

ขัน้ ต่ํา

๔๘,๗๐๐

๕๓,๖๙๐

ขัน้ ต่ําชั่วคราว

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
บาท

บาท

ขัน้ สูง

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

ขัน้ ต่ํา

๒๕,๓๙๐

๓๑,๒๘๐

ขัน้ ต่ําชั่วคราว

๑๘,๙๑๐

๒๓,๒๓๐

ระดับ

ตน

สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ขัน้ สูง

๒๒,๒๒๐

๓๖,๐๒๐

๕๐,๕๕๐

๕๙,๗๗๐

๖๖,๔๘๐

ขัน้ ต่ํา

๗,๙๔๐

๑๔,๓๓๐

๒๑,๐๘๐

๒๙,๙๐๐

๔๑,๗๒๐

ขัน้ ต่ําชั่วคราว

๖,๘๐๐

๑๒,๕๓๐

๑๘,๙๑๐

๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

ระดับ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภททั่วไป
บาท

บาท

บาท

บาท

ขัน้ สูง

๑๘,๑๙๐

๓๓,๕๔๐

๔๗,๔๕๐

๕๙,๗๗๐

ขัน้ ต่ํา

๔,๖๓๐

๑๐,๑๙๐

๑๕,๔๑๐

๔๘,๒๒๐

ระดับ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ
๑. ประเภทบริหาร
ระดับ
ระดับสูง

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐

ระดับตน

๑๐,๐๐๐

๒. ประเภทอํานวยการ
ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)

ระดับสูง

๑๐,๐๐๐

ระดับตน

๕,๖๐๐

๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ

๙,๙๐๐

ชํานาญการพิเศษ

๕,๖๐๐

ชํานาญการ

๓,๕๐๐

๔. ประเภททั่วไป
ระดับ
ทักษะพิเศษ

อัตรา (บาท/เดือน)
๙,๙๐๐

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พ ระราชบั ญญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากพระราชบั ญญั ติ ระเบี ย บ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อนใหเหมาะสม ประกอบกับพระราชบั ญญั ติร ะเบี ยบขาราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดใชบงั คับมานาน บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพัฒนาการดานการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น
เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข าราชการพลเรือนและสํานัก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ให เ หมาะสม และเพื่ อ ให ก ารบริ หารทรั พยากรบุ ค คลภาครั ฐสอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางการบริ ห ารราชการ
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จากเดิมที่เปนทั้ง
ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร ผูพิทักษระบบคุณธรรม และผูจัดโครงสรางสวนราชการ ใหเปนเพียง
ผูจั ด การงานบุค คลของฝ ายบริ หาร โดยมิ ใ หซ้ํ าซ อนกั บบทบาทของคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจากเดิมที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อน ให เป นเจ าหน าที่ เกี่ ยวกั บการดําเนิน งานของคณะกรรมการข าราชการพลเรื อนและ
คณะกรรมการพิทกั ษระบบคุณธรรม และมิใหซา้ํ ซอนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสว นราชการเจาสังกัดดําเนินการมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

