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3. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานบ าเหน็จ

ความชอบและทะเบียนประวัต ิ

1. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

- กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

- ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 



 
กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 
“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   

หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 
ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 
ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายนั้น 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 
ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอื่น
ของผู้นั้น 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 
ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชนใ์นการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแตล่ะครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง

ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน

ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 
ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 
ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน 
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรอืในขณะเดนิทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย

ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้รับมอบหมาย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 
 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 
 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 
ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 
และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย 
ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 
จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้นั้นส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อนี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 
มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  
สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้ าที่ หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
ครั้งละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  
ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการนั้น  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 
การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์   หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 
การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 
หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาก 
การกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 
ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 
ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  
เป็นกรณี พิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้นั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติ ให้ปรับ เงิน เดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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2. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.

(2)  

 - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
 - ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553  
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ (๕)  และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ก.พ.   

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 

“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 

“คร่ึงปแรก”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 

“คร่ึงปหลัง”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 

“คร่ึงปที่แลวมา”  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ที่ผานมาแลวแตกรณี 

“คากลาง”  หมายความวา  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ขาราชการพลเรือน

สามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับไดรับตามหลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนด  หารดวยสอง 

เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ 
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“ฐานในการคํานวณ”  หมายความวา  ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับ  โดยแบงออกเปน 

(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว  มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา  มีคาตํ่ากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ตํ่ากวาซ่ึงอยู
ถัดลงไป  ก.พ.  อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงข้ึนได  
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา   

“ชวงเงินเดือน”  หมายความวา  ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนข้ันตํ่าถึงคากลาง  หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนข้ันสูง  แลวแตกรณี  และชวงเงินเดือนที่  ก.พ.  ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย 

ขอ ๓ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๗  เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือน 

ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๗๖  มาประกอบการพิจารณา  โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่ เทากัน   
จะกระทํามิได 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ  และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ
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ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือน 

การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองคร้ัง  ดังนี้ 
(๑) คร้ังที่หนึ่ง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน  
(๒) คร้ังที่สอง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ ๖ ให  ก.พ.  กําหนดคากลาง  ฐานในการคํานวณ  และชวงเงินเดือนตามกฎ  ก.พ.  นี้  

แลวใหสํานักงาน  ก.พ.  แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา   
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหผูบังคับบัญชา

ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล   
การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย  อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน  

ฐานในการคํานวณ  จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน  และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย 

ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละคร้ังตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในคร่ึงปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ 

(๒) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําให
เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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(๕) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน  
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย 

(๖) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมเีวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๗) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๘) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(๙) ในคร่ึงปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน  แตไมรวมถึง
วันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ   

การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ใหนําขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  

การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย  
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  สับเปลี่ยนหนาที่  ไปชวยราชการ

ในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด  หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ  ใหนําผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการและ
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ปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย   

ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หรือถูกส่ังใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  
ก.พ.  กําหนด   

ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา  มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ  และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถาถูกส่ังไม
เลื่อนเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ   
จะส่ังไมเลื่อนเงินเดือนซํ้าอีกคร้ังหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้   
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๑๕ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๖ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่  ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย 

ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว  หากผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น 
ตํ่ากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหมนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได  โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการคร้ังหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว  โดยใหเลื่อนเงินเดือนต้ังแตวันที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้น 

ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอ  ๘  เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย  แตผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  กระทรวง  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน 
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณา  ถา  ก.พ.  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน  แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ  ก.พ.นี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด  ระดับใด  
ยังมีผลใชบังคับอยู  คําวา  “เงินเดือนข้ันตํ่า”  ตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหหมายความถึงเงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราว 

ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  สําหรับคร่ึงปหลังของปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของ
ประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตามที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน  
๓๖,๐๒๐  บาท 

(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือน
ไมเกิน  ๖๔,๓๔๐  บาท 

ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้ันสูงของประเภทตําแหนง  และระดับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดใหการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ  และการประพฤติตน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
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3. งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ

ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2544 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 

พ.ศ.2537 
------------------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537" 
 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2537 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2525 

(2)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2535 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ 4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ

รายจ่าย 
 

ข้อ 5  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้  

 

หมวด 1 

บททั่วไป 
 

ข้อ 6  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้  
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(1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 

(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

(4)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สม 

ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(7)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้าง 

ประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) กระทรวงการคลัง 

อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ

ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไป

เกินสามปีแล้ และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 

การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง 

การคลังกําหนด 
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ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจําต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตาม 

(7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 
 

ข้อ 7  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให้แต่งต้ัง

ลูกจ้างประจําที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ก็ได้  
 

ข้อ 8 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 9  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปีของลูกจ้างประจํา ให้

เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือน 

การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจํา ให้นําระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ 10 ส่วนราชการใดมีความจําเป็นไม่อาจปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับ 

กระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป  

 

หมวด 2 

การบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ข้อ 11  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใด ให้บรรจุและ

แต่งต้ังจากผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตําแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบ

คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก เว้นแต่การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําตามข้อ 19 และข้อ 20  

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก 

ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 12  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งอยู่ในลําดับที่ที่จะได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไป โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

จะบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนั้นไม่ได้ 
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ข้อ 13 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําและการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ให้ปลัด

กระทรวงการคลัง อธิบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
 

ข้อ 14  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตาม ข้อ 11 วรรคหนึ่ง  

ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับบรรจุเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าหกเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง 

กําหนดการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณาว่า ผู้นั้นมีความ 

เหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไปหรือไม่ ถ้าผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าผู้นั้นมีผลการประเมินตํ่ากว่า

มาตรฐานที่กําหนดไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบกําหนดเวลาทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวแล้ว และผู้มีอํานาจ

สั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป 

ลูกจ้างประจําซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอื่น ให้เริ่ม

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  

ลูกจ้างประจําซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 59 

และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามข้ออื่น ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกตามข้อ 59 เป็นให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามข้อ

อื่นนั้นได้ 

ลูกจ้างประจําผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใด มีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้

ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวด 5 และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตาม

วรรคสาม ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินตามวรรคสามไปก่อน 

ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคห้า ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็น

ลูกจ้างประจํา แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นใดที่

ได้รับ หรือมีสิทธิที่จะรับจากทางราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ข้อ 15  ลูกจ้างประจําตําแหน่งใดจะบังคับบัญชาลูกจ้างประจําในหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไป

ตามท่ีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มอบหมาย 
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ข้อ 16 การโอนลูกจ้างประจําไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจําในต่างกระทรวง ทบวง กรม อาจ

ทําได้เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งในระดับและรับค่าจ้างที่ไม่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 17  การแต่งต้ังลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่งใดไปดํารงตําแหน่งใหม่ในกรมหรือส่วนราชการที่มี

ฐานะเป็นกรมเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 18  ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 16 หรือข้อ 17 หากภายหลังปรากฏว่า

เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อน 

ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ ตามข้อ 13 แต่งต้ังให้ผู้นั้นกลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอื่นโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่

กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่

ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ ในระหว่างที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับ

ค่าจ้างตามที่จะพึงได้รับตามสภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่จะได้รับแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 
 

ข้อ 19  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ 

ราชการ ทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 และ

ไม่ได้เป็นผู้ถูกเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามข้อ 59 เป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่น หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น

ลูกจ้างประจําในส่วนราชการเดิมภายในกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 สั่งบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

ลูกจ้างประจําผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจาก 

ราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุ

กลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ เว้นแต่ลูกจ้างประจํา

ผู้นั้นได้ขอรับบําเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
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ข้อ 20  ลูกจ้างประจําผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุ ตามข้อ13 สั่งบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งและรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนดได้ 
 

ข้อ 21  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่งใด หากภายหลังปรากฏว่า

ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ 6 โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7 โดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อน หรือมีกรณีต้องหา

อยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ต้องหานั้น ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้น

ออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ และการรับ

ค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับ

ราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จได้ 

 

หมวด 3 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ 22  ลูกจ้างประจําผู้ ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา และปฏิบัติราชการมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับ

บําเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามควรแก่กรณี 
 

ข้อ 23  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ

งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจํา ทั้งนี้ตามหลักและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่

จะพิจารณา  

ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปีให้ลูกจ้างประจําผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้ง 

เหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างให้ 
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ข้อ 24  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ให้ดําเนินการตามข้อ 23 และให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 

13 เป็นผู้สั่งเลื่อน 
 

ข้อ 25  การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําซึ่งถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เป็นกรณีพิ เศษเพื่อประโยชน์ ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 
 

ข้อ 26  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของลูกจ้างประจํา แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น

ลูกจ้างประจําที่ดี และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ลูกจ้างประจําผูอ้ยู่

ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 27 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เลื่อนขั้นค่าจ้าง พัฒนาลูกจ้างประจํา และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น

ลูกจ้างประจํา และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

หมวด 4 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

ข้อ 28  ลูกจ้างประจําต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ลูกจ้างประจําผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็น

ผู้กระทําผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่กําหนดไว้ในหมวด 5 
 

ข้อ 29  ลูกจ้างประจําต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 

ข้อ 30 ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา 

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
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การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 31  ลูกจ้างประจําต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 

ข้อ 32  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์

ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ  

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง  
 

ข้อ 33  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 34  ลูกจ้างประจําต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจ และรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็น 

ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
 

ข้อ 35 ลูกจ้างประจําต้องรักษาความลับของทางราชการ  

การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 36 ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้

เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพื่อให้

ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

คําสั่งเดิม ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

การขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 
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ข้อ 37  ลูกจ้างประจําต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
 

ข้อ 38 ลูกจ้างประจําต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 

ร้ายแรง 
 

ข้อ 39  ลูกจ้างประจําต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมของทางราชการ และให้นํา

จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่กําหนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่

ลูกจ้างประจําโดยอนุโลม 

 

ข้อ 40  ลูกจ้างประจําต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมี

พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 41  ลูกจ้างประจําต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง

และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจําด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 

ข้อ 42  ลูกจ้างประจําต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ 

ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม 

กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง 

ร้ายแรง 
 

ข้อ 43  ลูกจ้างประจําต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสีย

ความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

 

ข้อ 44  ลูกจ้างประจําต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ่นส่วนหรือบริษัท 
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ข้อ 45  ลูกจ้างประจําต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการ

ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง

ของข้าราชการด้วยโดยอนุโลม 
 

ข้อ 46  ลูกจ้างประจําต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของ

ตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่ประทําการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ

กระทําการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ 47  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ

ป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระทําโดยการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา

ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การป้องกันมิให้ลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ให้กระทําโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์  

และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยโดย

ยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ามีมูลหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี

ไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ดําเนินการทางวินัยทันที 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้น 

กระทําผิดวินัย 
 

ข้อ 48  โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

(1)  ภาคทัณฑ์ 

(2)  ตัดค่าจ้าง 

(3)  ลดขั้นค่าจ้าง 

(4)  ปลดออก 

(5)  ไล่ออก  
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ข้อ 49  การลงโทษลูกจ้างประจําให้ทําเป็นคําสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และ

มิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโสทะจริต หรือลงโทษผู้ไม่มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่า   

ผู้ถูกลงโทษได้กระทําผิดวินัยในการกรณีใดตามข้อใด 

 

หมวด 5 

การดําเนินการทางวินัย 
 

ข้อ 50  การดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจําซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระทําผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้

ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดําเนินการตาม

วิธีการท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น

ทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา 

เมื่อดําเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามข้อ 51 หรือข้อ 52 แล้วแต่กรณี  

ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมและอํานาจและหน้าที่ของ 

คณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 51  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด

ค่าจ้าง หรือลดค่าจ้างตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควร

ลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมี

อํานาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มีอํานาจเพื่อให้พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่

กรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุผลอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทํา

ทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

การลงโทษตามข้อนี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลูกจ้างประจําผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษ

และอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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ข้อ 52  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งลงโทษปลดออก

หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในกรณีที่สั่งลงโทษไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการ

พิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษตํ่ากว่าปลดออก 

ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
 

ข้อ 53  ลูกจ้างประจําผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่

กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 จะดําเนินการตามข้อ 52 โดย

ไม่สอบสวนก็ได้ 
 

ข้อ 54  ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา หรือละเว้นกระทําการใด ที่พึงเห็นได้ว่าเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางาชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดย

ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่

ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 50 

และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณีที่   

ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง ก็ให้  

งดโทษเสียได้ 
 

ข้อ 55  ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกต้ังคณะกรรมการ

สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อ

รอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดหรือกระทํา

ผิดไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมที่ผู้นั้นมี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ลูกจ้างประจําผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลัง 

ปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มี

อํานาจดําเนินการสืบสวนหรือดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

ไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพ

เป็นลูกจ้างประจําตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพัก

ราชการ 

ค่าจ้าง เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพัก

ราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น สําหรับผู้ถูกสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พัก

ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 56  การลงโทษลูกจ้างประจําในส่วนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัย

โดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบน้ี หรือลงทัณฑ์ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนั้น

อย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ ก็

ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 

หมวด 6 

การออกจากราชการ 
 

ข้อ 57 ลูกจ้างประจําออกจากราชการเมื่อ 

(1)  ตาย 

(2)  พ้นจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

(3) ลาออกจากราชการ และได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามข้อ 58 

(4)  ถูกสั่งให้ออกตามข้อ 14 ข้อ 21 ข้อ 55 ข้อ 59 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 หรือข้อ 63 หรือ 

(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดย

อนุโลม 

การต่อเวลาราชการให้ลูกจ้างประจําที่ต้องออกจากราชการตาม (2) รับราชการต่อไปจะกระทํามิได้  

 



- 14 - 

 

ข้อ 58  นอกจากกรณีตามวรรคห้า ลูกจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ย่ืนหนังสือขอ

ลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เพื่อให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็นพิเศษ ผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้ลูกจ้างประจําซึ่งประสงค์จะลาออกจาก 

ราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้  

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 พิจารณา เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับย้ังการ

อนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยังยั้งการอนุญาตให้

ลาออก พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับย้ังแล้ว ให้การลาออกมีผลต้ังแต่วันถัด

จากวันครบกําหนดเวลาที่ยับย้ัง 

ถ้าผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรคหนึ่ง และไม่ได้ยับย้ังการอนุญาตให้

ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลต้ังแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจําผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อ

สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อ

ผู้บังคับบัญชาและใหก้ารลาออกมีผลต้ังแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับย้ังการอนุญาตให้

ลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 59  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง

ให้ออกจากราชการตามข้ออื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลง

คําสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้ออื่นนั้นได้ 
 

ข้อ 60  ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 มีอํานาจสั่งให้ลูกจ้างประจําออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างได้ และการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ นอกจากให้ทําได้ 

ในกรณีที่กําหนดไว้ในข้ออื่นของระเบียบนี้แล้ว ให้ทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(1)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ ถ้าผู้มีอํานาจ 

สั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นสมควรให้ออกจากราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(2)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (1) (4) (5) (6) (9) หรือ (10) ให้ผู้มีอํานาจสั่ง 

บรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 
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(3)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป ตาม 

ข้อ 6 (3) และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 

และให้นําข้อ 61 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ทั่วไปตามข้อ 6 (3) ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

(4)  เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งใด ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ลูกจ้างประจําผู้ดํารง

ตําแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือ 

(5)  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับ 

อันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

ข้อ 61  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่

จะปฏิบัติหน้าที่ของตน บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ และผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 

และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวนแล้วและผู้มีอํานาจสั่ง

บรรจุตามข้อ 13 พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน จะ

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่สอบสวนก็ได้ 
 

ข้อ 62  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 50 และคณะกรรมการ

สอบสวนเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความ

แน่ชัดพอที่จะลงโทษได้ตามข้อ 52 วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติ

ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตาม ข้อ 13 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ

บําเหน็จได้ 
 

 

 



- 16 - 

 

ข้อ 63  เมื่อลูกจ้างประจําผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง

ที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือ

ไล่ออก ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จก็ได้ 

 

หมวด 7 

การอุทธรณ ์
 

ข้อ 64  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่

วันทราบคําสั่งการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้นําข้อ 55 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด 8 

การร้องทุกข์  

 
ข้อ 65  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามระเบียบน้ีด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้

ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
 

ข้อ 66  ลูกจ้างประจําผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ

ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตามที่

กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้

ความคับข้องใจได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มิสิทธิอุทธรณ์ ตามหมวด 7 ซึ่งต้องให้สิทธิอุทธรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดนั้น  
 

ข้อ 67 การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 68  ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้นําหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดไว้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2525 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ 69 กจ้างประจําผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่

ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้น หรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา

และการดําเนินการเพื่อลงโทษ หรือให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่ 

(1)  กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ไปแล้วก่อนวันที่ 

ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(2) กรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น เสร็จไปแล้วก่อน 

วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้ 
 

ข้อ 70 ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งลงโทษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ      

ส่วนราชการ พ.ศ.2525 ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อ 64 
 

ข้อ 71  ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ พ.ศ.2525 ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ 65 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

 

ไตรรงค์ สุวรรณคีร ี

(นายไตรรงค์ สุวรรณคีร)ี 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

 





















4. งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. 2547 

 - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

พ.ศ. 2554  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถ่ิน

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ



๒

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน

ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เร่ืองของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว



๓

ขอ ๗  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้

(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให

เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
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(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถปุระสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙  ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว  ทั้งนี้ การเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ

ขอ ๑๑  การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔  อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

ขอ ๑๕  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง



๖

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

ขอ ๑๗  ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม

ขอ ๑๘  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      

ขอ ๑๙  ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๗

ขอ ๒๐  พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น

ขอ ๒๑  ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

                      

ขอ ๒๒  พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน



๘

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก

(๙) การกระทําอ่ืนใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังไลออก  แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด

ขอ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

                      

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่

สวนราชการกําหนด



๙

(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบตัิงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๑๐

หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

                      

ขอ ๓๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน

ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ขอ ๓๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบยีบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้



๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอ่ืนของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดาํเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาที่

ขอ ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง



๑๒

ขอ ๔๒  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขอ ๔๓  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ
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