


คู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



ค าน า 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฉบับนี้  จัดท าขึ้น

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๕๑ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอน แนวทางการ
ปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

คณะท ำงำนผู้จัดท ำเอกสำรคู่มือฉบับนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำง
แท้จริงแก่องค์กำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกคน พร้อมทั้ง ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ือกำรปรับปรุงให้
คู่มือนี้มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในกำรเป็นองค์กรรำชกำรที่ยั่งยืนและยังประโยชน์
ให้แก่ทุกภำคส่วนต่อไป 

  คณะผู้จัดท าเอกสาร 
มีนาคม 2564 
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ข

สารบัญตาราง                          หน้า 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  4 



ค

สารบัญแผนภาพ หน้า 

ภาพที่ 1 กระบวนการการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  3 



ง 
 

สารบัญภาคผนวก                  หน้า 

ภาคผนวกท่ี 1 ตัวอย่างค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้     18 
ภาคผนวกท่ี 2 ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบคุณวุฒิ       20 
ภาคผนวกท่ี 3 ตัวอย่างหนังสือขอให้ตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ที่สมัครเข้าท างาน 21 
ภาคผนวกท่ี 4 ข้อกฎหมาย/ค าสั่ง/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง         22 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

 

1. วัตถุประสงค์ 
 

- เพ่ือให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้มีคู่มือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็น
หลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในสังกัดกลุ่มงานต่อไป 

- เพ่ือให้การจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

2. ขอบเขต 
 

คู่มือการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคู่มือฉบับนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งประเภท และระดับเดียวกัน ได้แก่ 

- ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
- ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 

3. ค าจ ากัดความ 
 

ข้าราชการพลเรือน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน 

การบรรจุ หมายถึง การรับบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได ้

ผู้สอบแข่งขันได้ หมายถึง ผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งและความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาของส่วนราชการ โดยมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
ส่วนราชการนั้น ซึ่งด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 



๒ 

 

ส่วนราชการเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หมายถึง ส่วนราชการที่ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการ และประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งต่าง ๆ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารในเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลัก
ปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ  
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4. กระบวนการจัดท าค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (Work Flow)

 

จัดท าค าสั่งบรรจุ (ตามล าดับที่ข้ึนบัญชี) และกรอกข้อมลู
ลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดับกรม (DPIS) 

รับเรื่องและเอกสารการจัดท าค าสัง่
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

เสนอค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เพื่อเสนอเลขาธิการลงนาม (ผ่านรองเลขาธิการ(ที่ก ากับดูแล)ผ่าน ลนก. ผ่าน ผอก.บค.) 

ออกเลขค ำสั่ง สผ.

00

คัดส าเนาค าสั่ง ยื่นยันค าสั่งในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม 

เวียนค ำสั่ง เพื่อทรำบ 

จดัเก็บเรือ่งเดิม / ค ำสั่งเขำ้แฟม้ประวตัิ 

ตรวจสอบสุขภาพ 
ประวัติและการส าเร็จการศึกษาของข้าราชการ       

ผู้สอบแข่งขันได ้

1. ไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค
พ.ศ.2553
2. ไม่มีประวัติอำชญำกร
3. ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำที่แจ้งไว้เมื่อรับสมัคร
และส ำเรจ็ภำยในวันปิดรับสมัคร

1. เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553
2. มีประวตัิอำชญำกร
3. ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือส ำเรจ็กำรศึกษำหลังวันปิดรับสมัคร

ใหเ้ลขำธิกำร สผ. สั่งใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรโดยพลนั 

สิ้นสุด 

ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 0.5 วัน 

ระยะเวลา 15 นาที
นาที

ระยะเวลา 0.5 วัน 

ระยะเวลา 15 นาที 

ระยะเวลา 15 นาที 

ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 1 วัน 



๔ 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

1. รับเรื่องและเอกสารการจัดท าค าสัง่
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รบัเรื่องและเอกสารของข้าราชการบรรจุใหม่ ในวันท่ีมา
รายงานตัวเมื่อกรอกเอกสารครบแล้ว เพื่อน าเอกสารมาประกอบการจัดค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการต่อไป 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 ชั่วโมง 

2. จัดท าค าสั่งบรรจุ (ตามล าดับที่ข้ึนบัญชี) 
และกรอกข้อมลูลงในระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ และกรอกข้อมลูลงในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ดังนี้ 
การเข้าสูร่ะบบ 
     สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้โดยผ่านโปรแกรม Internet Explorer (IE) ให้ผู้ใช้ระบบพิมพ์ 
URL เป็น http://dpis.onep.go.th:8080  

 
 

       กด Enter จะปรากฏหน้าจอให้ท าการล็อกอินเข้าสูร่ะบบดังรปูต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

1. Username : ป้อน ช่ือผู้ใช้งาน 
2. Password : ป้อนรหสัผ่าน 
3. กดปุ่ม                 เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 
 
 
 
          

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 วัน 

http://dpis.onep.go.th:8080/


๕ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

จากนั้นเลือกหัวข้อ                        เลือก P02 บรรจุ / แต่งตั้ง / โอน 
เป็นเมนสู าหรับเพิ่ม – ลบ ค้นหาหรือปรังปรุงแก้ไขข้อมลูในการบรรจุและแต่งตั้ง จากเมนูใช้
เมาส์คลิกท่ีรายการ  P02 บรรจุ / แต่งตั้ง / โอน จะปรากฏรายการเมนูย่อดังน้ี 
 

 P0201 ข้อมูลข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงขอโอน 
 P0202 ข้อมูลข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงขอบรรจุกลับ 
 P0203 บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งบรรจ ุ/ แต่งตั้ง / รับโอน 
เลือกหัวข้อ P0201 ข้อมูลข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงขอโอน 
      เป็นเมนูส าหรับเพิม่ – ลบ คน้หาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมลูของข้าราชการ / ลูกจ้างขอโอน 
มาบรรจุในหน่วยงาน ใช้เมาส์คลิกที่รายการ ข้อมลูข้าราชการ / ลูกจ้างขอโอน จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปนี ้

     
 
 
 
 
 

 - เมื่อต้องการเพิ่มช่ือ ข้อมูลข้าราชการ / ลูกจ้างขอโอนให้คลิกท่ีแถบ       
จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกข้อมูลระบบก าหนดใหบ้ันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * สีแดง ทั้งหมด 



๖ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

1. เลขประจ าตัวประชาชน                 2. ค าน าหน้า 
3. *ช่ือ – สกุล                               4. วัน/เดือน/ปเีกิด 
5. เพศ                                        6. ที่อยู่ปัจจุบัน 
7. เบอรโ์ทรศัพท ์
8. วุฒิการศึกษา : เลือกวุฒิการศกึษาจากรายการโดยกดปุ่ม             ด้านหลังจะปรากฏ
หน้าจอรายการให้เลือกข้อมลู 
- คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ในกรณีที่มีข้อมลูจ านวนมากผู้ใช้สามารถเลือกค้นหารายการโดย
การป้อนค าค้นในส่วนของ รหัส หรือ ช่ือวุฒิการศึกษาฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง จากน้ันกดปุ่ม                                
เพื่อค้นหาข้อมูล 
9. สาขาวิชาเอก 
10. สถานศึกษา  
เริ่มรับราชการ 
   วันท่ี เลือกวันท่ีเริ่มรับราชการ 
   ต าแหน่ง ป้อนต าแหน่งเมื่อรับรับราชการ 
   ระดับ เลือกระดับเมื่อเริ่มรับราชการ 
    ส านัก / กอง ป้อนส านัก / กองที่สังกัดเมื่อเริม่รับราชการ 
    กรม ป้อนช่ือกรมที่สังกัดเมื่อเริ่มรับราชการ 
    กระทรวง ป้อนช่ือกระทรวงที่สังกัดเมื่อเริ่มรับราชการ 
ปัจจุบันรับราชการ 
    ต าแหน่ง ป้อนต าแหน่งปัจจุบนั 
   ระดับ เลือกระดับปัจจุบันจากรายการ 
   อัตราเงินเดือน ป้อนอัตราเงินเดือนปัจจุบัน 
   โทรศัพท์ ป้อนหมายเลขโทรศพัท์ปัจจุบัน 
   ส านัก / กอง ป้อนส านัก / กองที่สังกัดปัจจุบัน 
   กรม ป้อนช่ือกรมที่สังกัดปัจจบุัน 
   กระทรวง ป้อนช่ือกระทรวงทีส่ังกัดปัจจุบัน 
   ความรับผดิชอบในต าแหน่ง ป้อนรายละเอียดความรับผิดชอบในต าแหน่งปัจจุบัน 
เมื่อกรอกรายละเอียดครบหมดแลว้ กดปุ่ม                       เพื่อเพิ่มข้าราชการบรรจุใหม่ จะ
ปรากฎรายละเอียดต่อไปนี ้

ขั้นตอนการท าเหมือนกับ กรอกวุฒิการศึกษา 



๗ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

•       เมื่อต้องการดูข้อมูลข้าราชการ / ลูกจ้างขอโอน ให้ใช้เมาสค์ลิกที่ 
ระบบจะเรียกข้อมลูเดิมขึ้นมาที่หน้าจอ (ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เท่าน้ัน ไมส่ามารถท าการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูได้) กดปุม่             เพื่อออกจากหน้าจอ 

•       เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่สร้างขึ้นให้ใช้เมาส์คลิกท่ี       ด้านหลังรายการที ่
ต้องการระบบจะเรียกข้อมูลเดิมขึน้มาที่หน้าจอเพื่อท าการแกไ้ข กดปุ่ม             เพื่อกลับสู่
หน้าจอเดิม หรือ กดปุ่ม             เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไขใหม ่

•       เมื่อต้องการลบรายการใดๆ ที่สร้างขึ้นให้ใช้เมาส์คลิกท่ี        ด้านหลังรายการที ่
ต้องการ จะปรากฎหน้าจอยืนยันการลบข้อมลู กดปุ่ม               เพื่อลบข้อมูล หรือ กดปุม่                   
              เพื่อกลับสู่หน้าจอเดมิ 
      ดูรายงาน เมื่อต้องการดูรายงานจากการค้นหาข้อมลูใดๆ ให้กดปุ่ม  
ข้อมูลจะแสดงในสกลุไฟล์ .pdf ผูใ้ช้สามารถสั่งบันทึกไฟล์ โดยกดปุม่         หรือ ถ้าต้องการสั่ง
พิมพ์ข้อมูลให้กดปุ่ม        
      ส่งออกไฟล์ เมื่อต้องการส่งออกไฟล์ในรูปสกุล .xls ให้กดปุ่ม  
จะปรากฎดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 

o กดปุ่ม              เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือ กดปุ่ม             เพื่อเรียกดูข้อมูล  
หรือกดปุ่ม             เพื่อออกจากหน้าจอ 

3.  
 

 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ และค าสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เรียบร้อยแล้ว เสนอค าสั่งผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ดังนี้ เสนอ 
ผอก.บค.       เลขานุการกรม       รองเลขาธิการ(ที่ก ากับดูแล)        เลขาธิการ สผ. ลงนาม
ในค าสั่งดังกล่าว  
 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

0.5 วัน 

4.  
 

 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ลงรับค าสั่งที่ลงนามแล้ว ออกเลขค าสั่งส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

15 นาท ี

5.  
 
 
 

 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สแกนและคัดส าเนาค าสั่งที่ออกเลขแล้ว ยืนยันค าสั่งในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) วิธีการยืนยันค าสั่งลงในระบบ ดังนี ้
 

P0203 บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งบรรจุ / แต่งตั้ง / โอน 
         เป็นเมนูส าหรับเพิ่ม – ลบ ค้นหาหรือปรับปรุงแก้ไขบญัชีแนบท้ายค าสั่งบรรจุ / แต่งตั้ง 
/ รับโอน จากเมนู บรรจุ / แต่งตั้ง / โอน ใช้เมาส์คลิกท่ีรายการ บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งบรรจุ / 
แต่งตั้ง / โอน จะปรำกฎหน้ำจอดงัรูปนี้ 
 
 
 
 
 
 

• ที่แถบ ค้นหาข้อมูล ส่วนน้ีจะใช้ในการค้นหาบัญชีแนบท้ายค าสั่งที่ไดม้ีการเพิ่มไว้แล้ว 
ดังรูป 

 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

0.5 วัน 

เสนอค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเพื่อเสนอเลขาธิการลง
นาม (ผ่านรองเลขาธิการ(ที่ก ากับ
ดูแล)ผ่าน ลนก. ผ่าน ผอก.บค.) 

 
ออกเลขค ำสั่ง สผ. 

คัดส าเนาค าสั่ง ยื่นยันค าสั่งใน
ระบบสารสนเทศทรัพยากร

บุคคลระดับกรม 



๙

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

      - ระบุ ส านัก / กอง ท่ีต้องการค้นหา โดยคลิกท่ีปุม่    หรือ 
      - ระบุ ประเภทค าสั่งที่ต้องการค้นหา โดยคลิกท่ีปุม่     หรือ 
      - ระบุค าสั่งเลขท่ีที่ต้องการคน้หา 
      - คลิกท่ีปุ่ม                  เพื่อค้นหาข้อมูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ หรือคลิกท่ีปุ่ม 

 เพื่อแสดงข้อมูลบัญชีแนบท้ายค าสั่งบรรจุ / แต่งตั้ง ท้ังหมด 
      หมายถึงยืนยันค าสั่งแนบท้ายแล้ว (เมื่อมีการยืนยันค าสั่งแล้วให้สังเกตว่าจะไม่สามารถท า
การลบข้อมลูได้ คือไมม่ีเครื่องหมาย       ให้ด าเนินการ รวมทั้งไมส่ามารถท าการเพิ่มรายชื่อ
ข้าราชการ / ลูกจ้างส าหรับบัญชีแนบท้ายได้) หรือ        ยังไม่ยืนยนัค าสั่งแนบท้าย 
กำรเพิ่มบญัชีแนบท้ำยค ำสั่งบรรจ ุ/ แต่งตั้ง / รับโอน 

• คลิกท่ีแถบ   จะแสดงหน้ำจอดังรูป 

• เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีแนบท้ายค าสั่งบรรจุ / แต่งตั้ง / รับโอน
จากเมนู บรรจุ / แต่งต้ัง / รับโอน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ที่บังคับการป้อนข้อมูล (ท่ีมี
เครื่องหมาย * ด้านหลังฟิลด์นั้น) รวมถึงข้อมูลจ าเป็นอื่นๆ (ถ้ามี) ดงันี้ 
     - ค าสั่งเลขท่ี ป้อนเลขท่ีค าสั่ง 
     - ลงวันท่ี เลือกวันท่ีจากรายการ 
     - เรื่อง ป้อนช่ือเรื่องค าสั่ง 
     - ประเภทค าสั่ง เลือกประเภทค าสั่ง จากรายการ โดยคลิกท่ีปุม่ 



๑๐

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

     - หมายเหตุท้ายค าสั่ง ป้อนหมายเหต ุ

    - เลือกประเภทบุคลากร 
      กดปุ่ม         เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือกดปุม่            เมื่อต้องการล้างข้อมูลที่
หน้าจอ หรือกดปุ่ม    เพื่อออกจากหน้าจอ หลังจากเพิ่มข้อมลูแล้วจะปรากฎตางรางดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

 แก้ไขบัญชี : เมื่อมีการเพิ่มข้อมลูบัญชีแนบท้ายค าสั่งแล้ว สามารถน ากลับมาแกไ้ขไดซ้ึ่งบัญชี
นั้นต้องยังไม่มีการยืนยันค าสั่ง เนือ่งจากถ้ายืนยันค าสั่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ 
    โดยคลิกท่ีแถบ              ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีแนบท้ายค าสั่งที่ได้มีการเพิ่มข้อมลูไว้ 
ดังรูป  

คลิกท่ีสัญลักษณ์       ท่ีบัญชีท่ีต้องการแก้ไข ระบบจะเปลี่ยนเป็นหน้าแก้ไข ดังรูป 



๑๑

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ระบุข้อมูลทีต่้องการแก้ไข จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม 
      ลบบัญชี : สามารถท าได้โดยเริม่จากค้นหาบัญชีท่ีต้องการลบข้อมูลจากแถบ 

  จากนั้นคลิกท่ีสัญลักษณ์       เพื่อเข้าสู่หน้าจอแก้ไข จะมีปุ่ม  
ปรากฏอยู่ คลิกท่ีปุ่ม      เพื่อท าการลบบัญชี โดยจะมีหน้าตา่งให้ยืนยันว่าต้องการจะ
ลบบัญชีแนบท้ายค าสั่งหรือไม่ ดังรูป 

คลิกท่ีปุ่ม               เพื่อยืนยันการลบบญัชีแนบท้ายค าสั่ง หรือคลกิท่ีปุ่ม                เพื่อ
ยกเลิกการลบบญัชีแนบท้ายค าสั่ง 
 เมื่อยืนยันค าสั่งแล้ว ให้ดูข้อมูลของผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีแนบท้าย จะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
• ที่เมนู P01 ข้อมูลบุคคล → P0101 ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ
สถานะของข้าราชการจะเปลี่ยนจากรอบรรจุ เป็น ปกต ิ
• เพิ่มข้อมูลการบรรจเุข้าสู่ ประวติัการด ารงต าแหน่ง และ ประวัติการรับเงินเดือน

6. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเวียน ผู้บริหาร กอง กลุ่มงานอิสระ ส านักงานเลขานุการ
กรม ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี สผ. ทราบค าสั่งดังกล่าว 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

30 นาที เวียนค ำสั่ง เพื่อทรำบ 



๑๒

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

7. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดเก็บเรื่องเดิมที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส าเนา
ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้ เก็บเข้าแฟม้ประวตัิข้าราชการบรรจุใหม่รายดังกล่าว
ต่อไป 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

15 นาที 

8. ตรวจสอบสุขภาพ 
ประวัติและการส าเร็จการศึกษาของ

ข้าราชการผูส้อบแข่งขันได ้

เมื่อบรรจุผูส้อบแข่งขันได้แล้ว กลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการดังนี ้
1. ตรวจสอบผลสุขภาพ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ตามความใน
มาตรา 8 (5) และมาตรา 36 ข. (2) แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 โรคตามมาตรา 36 ข. (2) คือ 
    1.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
    1.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สังคม 
    1.3 โรคติดยาเสพตดิให้โทษ 
    1.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    1.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามที่ ก.พ. ก าหนด 
2. จัดท าหนังสือถึงผูบ้ังคับการกองทะเบียนประวตัิอาชญากร (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ) เพื่อ
ขอให้ตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
3. จัดท าหนังสือถึงสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของผู้สอบแข่งขันได้ว่าส าเรจ็
การศึกษาจริงหรือไม่ 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ข้าราชการบรรจุใหม่ 

1 วัน 

ผลตรวจสอบสุขภาพ 
ประวัติและการส าเร็จการศึกษาของ

ข้าราชการผูส้อบแข่งขันได ้

กรณ ี
1. ไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553
2. ไม่มีประวัติอำชญำกร
3. ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำที่แจ้งไว้เมื่อรับสมัครและส ำเร็จภำยในวันปิดรับสมัคร
ให้รับราชการต่อไป 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- 

ให้เลขำธิกำร สผ. สั่งให้ผู้นั้นออกจำก
รำชกำรโดยพลัน 

กรณ ี
1. เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2553
2. มีประวตัิอำชญำกร
3. ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือส ำเรจ็กำรศึกษำหลังวันปิดรับสมัคร
ให้เลขาธิการ สผ. สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 วัน 

จดัเก็บเรือ่งเดิม / ค ำสั่งเขำ้แฟม้

ประวตั ิ



๑๔ 

 

เอกสารอ้างอิง 
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา) 
มาตรา 53 

   การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้
บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
   การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด 
   ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 
63 มาตรา 64 และมาตรา 65 

มาตรา 57 
 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา 53 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 66 ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(1) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

(2) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี หรือต าแหน่งอ่ืนที่ 
ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็นผู้สั่งบรรจุ 
และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

(3) การบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในสังกัดงานรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(5) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 



๑๕ 

 

(6) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(7) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่ง
บรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

(8) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(9) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับชาญการพิเศษ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รั บความ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ 
และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(10) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ  
ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(11) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 และการย้ายตามมาตรา 63 ให้ด ารงต าแหน่งตาม (9) 
ซึ่งไม่ใช่ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และต าแหน่งตาม (10) ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ในการเสนอเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่ง ให้รายงานความสมควรพร้อมทั้ง
เหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดไปด้วย 

มาตรา 59 
   ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และให้ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีตามที่ก าหนดในกฎ 
ก.พ. 
   ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ผู้
นั้นรับราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด ก็ให้สั่งให้ผู้
นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม 



๑๖ 

 

  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 7 การด าเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่
จะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามวรรคสองไปก่อน 

  ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอน
มาตามมาตรา 64 ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 132 
   ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือก าหนดกรณี
ใด เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่
ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
   ในกรณีที่ไม่อาจน าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้
บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะด าเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
     - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 
     - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
     - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การด าเนินการ
ตามบทเฉพาะกาล แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 
     - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การรับรอง
คุณวุฒิ 
     - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
     - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

    - หนังสือส านักงาน ก.พ. คู่มือ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/ระดับจังหวัด 
DPIS / PPIS 5.0 
 
 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบคุณวุฒิ 
ภาคผนวก 3 ตัวอย่างหนังสือขอให้ตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ที่สมัครเข้าท างาน 
ภาคผนวก 4 ข้อกฎหมาย/ค าสั่ง/ระเบียบ/หนังสือที่เก่ียวข้อง 
       - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
         - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 
       - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553  
       - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
       - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
       - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
       - หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555  
       - กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

      - หนังสือส านักงาน ก.พ. คู่มือ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/ระดับ
จังหวัด DPIS / PPIS 5.0  ( http://dpis.ocsc.go.th/Service/DpisManual ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dpis.ocsc.go.th/Service/DpisManual


๑๘

ค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่             /๒๕๖4 

เรื่อง  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๑๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๕๑ กฎว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือน 
สามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๑ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา 
ข้ าราชการที่ อยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิบัติหน้ าที่ ร าชการ  พ.ศ . ๒๕๕๓ หนั งสื อส านั กงาน ก .พ .ที่  
นร  ๑๐๑๑/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ให้
บ ร ร จุ ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ไ ด้ เ ข้ า รั บ ร า ชกา ร เป็ น ข้ า ร า ชก า ร พล เ รื อนส า มัญ  แล ะแต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง  
ต าแหน่ง จ านวน ............ ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  ดังบัญชี 
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่  ...............................  พ.ศ.  ๒๕๖4 

(ตัวอย่างค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้) 

ภาคผนวก 1 



๑๙ 

 

บัญชีรายละเอียดการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

แนบท้ายค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่  .........................  / ๒๕๖4   ลงวันที ่.........................  พ.ศ. ๒๕๖4 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ/นามสกุล 
(วัน เดือน ปีเกิด) 

เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิ/สาขา/ 
สถานศึกษา 

สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งและส่วนราชการที่บรรจ ุ  
ต้ังแต่วันที่ 

 
หมายเหตุ ต าแหน่ง ล าดับ

ที ่
ประกาศ ต าแหน่ง/สังกัด ต าแหน่ง ระดับ เลขที ่ เงินเดือน 

  ผลการสอบของ  ประเภท    
1 นาย...................................... 

     (1 มกราคม 25........) 
 1 1111 11111 11 1 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัย
............................... 

นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ 

0 ส านักงานนโยบาย
และแผทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
ลงวันท่ี
.................... 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงาน ..................... 
กอง ............................ 

วิชาการ ปฏิบัติการ 000 15,000 ……………… 2564  

หมายเหตุ ไดร้ับอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีและได้รับเงินเพิ่มตามปัจจัย 
๑. ล าดับที่หรือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (ร้อยละ ๒๐) 
๒. ประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตัง้  (ร้อยละ ๓๐) 
๓. การมีวุฒิการศึกษาท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คณุวุฒิ (รอ้ยละ 10) 
๔. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 40)  

 
 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

ที่ ทส ๑๐๐๑.๓/       ส านักงานนโยบายและแผน 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐     

 พฤศจิกายน  2563 

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการตรวจสอบคุณวุฒิ  
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัย.......................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาหลักฐานการศึกษาของนาย/นางสาว .................................................  จ านวน 2 ฉบับ 

 ด้วยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต าแหน่ง..................................................... และมีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการ จ านวน 1 ราย โดยได้ยื่นหลักฐานการศึกษาต่อส านักงานนโยบายฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดตรวจสอบว่า ผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งได้รับการบรรจุดังกล่าวเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติให้จบตามวันที่ระบุในหนังสือรับรองคุณวุฒิจริงหรือไม่ และขอได้โปรดแจ้งให้
ส านักงานนโยบายฯ ทราบ พร้อมทั้งส่งส าเนาหลักฐานการศึกษาทั้งหมดคืนแก่ส านักงานนโยบายฯ ด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕24 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th 

 

 

(ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบคุณวุฒิ) 

ภาคผนวก 2 



๒๑ 

 

 

 
 

 

 

 
ที่ ทส ๑๐๐๑.๓/  ส านักงานนโยบายและแผน 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามท่ี ๖  
  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 

 กุมภาพันธ์  ๒๕64 
 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ที่สมัครเข้าท างาน 

เรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

อ้างถึง  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 6/2501 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2501 
 

  ด้วย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ประสงค์จะบรรจุ                       
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบความประพฤติพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือ
ข้าราชการ จ านวน ................. ราย ดังนี้ 

1. นาย......................................      เลขบัตรประชาชน  ...........................................  
2. นางสาว.................................       เลขบัตรประชาชน  ........................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากได้ผลประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบโดยด่วนด้วย   
จักขอบคุณยิ่ง 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 
       (.......................................................) 
               เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน   

เลขาธิการส านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th 
 

(ตัวอย่างหนังสือขอให้ตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ที่สมัครเข้าท างาน) 

ภาคผนวก 3 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

พระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกำลปัจจุบัน 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 
ให้ประกำศว่ำ 

 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 
พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของ

บุคคลซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม
ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 

 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๔) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มิให้น ำค ำสั่งหัวหน้ำคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ 

ตุลำคม ๒๕๑๙ มำใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน้ำ ๑/๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑ 

ภาคผนวก ๔



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“ข้ำรำชกำรพลเรือน” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่ งได้รับบรรจุและแต่งตั้ งตำม
พระรำชบัญญัตินี้ให้รับรำชกำรโดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณในกระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน 

“ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และข้ำรำชกำรอื่นใน
กระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรประเภทนั้น 

“กระทรวง” หมำยควำมรวมถึงส ำนักนำยกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 

และหมำยควำมรวมถึงนำยกรัฐมนตรีในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมและไม่สังกัด
กระทรวง 

“ปลัดกระทรวง” หมำยควำมรวมถึงปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม” หมำยควำมรวมถึงส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม 
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำกรม 
“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และมีฐำนะไม่ต่ ำกว่ำกรม 

 
มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

   
 

มำตรำ ๖  ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.พ.” 
ประกอบด้วยนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำน ปลัด
กระทรวงกำรคลัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง
จำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และด้ำนกฎหมำย
ซึ่งมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับกำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขำธิกำร ก.พ. 
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมืองและมิได้เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งอยู่แล้ว 

 
มำตรำ ๗  กรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำว

ละสำมปี ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนดและยังมีกรรมกำรดังกล่ำวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่ำ
สำมคนให้กรรมกำรที่เหลือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนดให้ด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนภำยใน
ก ำหนดสำมสิบวัน เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมกำรแทน
ก็ได้ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนั้นให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำก ำหนดเวลำของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร
อีกก็ได ้

ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้งกรรมกำรใหม่ ให้กรรมกำรนั้นปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้งกรรมกำรใหม ่

 
มำตรำ ๘  ก.พ. มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐในด้ำนมำตรฐำนค่ำตอบแทน กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล รวมตลอดทั้งกำรวำงแผนก ำลังคนและด้ำนอ่ืน ๆ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำร 

(๒) รำยงำนคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง เงิน
เพ่ิมค่ำครองชีพ สวัสดิกำร หรือประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนส ำหรับข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนให้เหมำะสม 

(๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรฐำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของข้ำรำชกำรพลเรือน เพ่ือส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

(๔) ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือปฏิบัติกำร

ตำมพระรำชบัญญัตินี้  รวมตลอดทั้งกำรให้ค ำแนะน ำหรือวำงแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

(๖) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรใช้บังคับพระรำชบัญญัตินี้ รวม
ตลอดทั้งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหำ มติของ ก.พ. ตำมข้อนี้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย 

(๗) ก ำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษำควำมเป็นธรรมและมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในกำรนี้ ให้มีอ ำนำจ
เรียกเอกสำรและหลักฐำนจำกส่วนรำชกำร หรือให้ผู้แทนส่วนรำชกำร ข้ำรำชกำรหรือบุคคลใด ๆ มำ
ชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ ำนำจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ไปยัง ก.พ. 

(๘) ก ำหนดนโยบำยและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่ำเรียนหลวงและทุนของรัฐบำล
ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับ
ทุนที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วเข้ำรับรำชกำรในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงำนของรัฐ 

(๙) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรศึกษำและควบคุมดูแลและ
กำรให้ควำมช่วยเหลือบุคลำกรภำครัฐ นักเรียนทุนเล่ำเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบ ำล และ
นักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในควำมดูแลของ ก.พ. ตลอดจนกำรเก็บเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

จัดกำรกำรศึกษำ  ทั้งนี้ ให้ถือว่ำเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลจัดกำรกำรศึกษำเป็นเงินรำยรับของ
ส่วนรำชกำรที่เป็นสถำนอ ำนวยบริกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ตำมควำมหมำยในกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณ 

(๑๐) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพ่ือรับรองคุณวุฒิ ของผู้ ได้รับปริญญำ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรพล
เรือน และกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน รวมทั้งระดับต ำแหน่งและประเภทต ำแหน่ง
ส ำหรับคุณวุฒิดังกล่ำว 

(๑๑) ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจำรณำจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน 
ปีเกิด และกำรควบคุมเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรพลเรือน 

(๑๓) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่น 
กำรออกกฎ ก.พ. ตำม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ส ำนักงำน ก.พ. หำรือกระทรวง

ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ ก.พ. ด้วย 
 
มำตรำ ๙  ในกรณีที่  ก.พ. มีมติว่ำกระทรวง กรม หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติตำม

พระรำชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติกำรโดยขัดหรือแย้งกับแนวทำงตำมที่
ก ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้ ให้ ก.พ. แจ้งให้กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังกล่ำวด ำเนินกำร
แก้ไข ยกเลิก หรือยุติกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวภำยในเวลำที่ก ำหนดในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้ มี
หน้ำที่ปฏิบัติดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำรตำมมติ ก.พ. ภำยในเวลำที่ก ำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่ำ
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติดังกล่ำว แล้วแต่กรณี กระท ำผิดวินัย 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่งและกำรสั่งลงโทษให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ก.พ. ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติกำรตำมมติ ก.พ. ตำมวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด ให้ ก.พ. 
รำยงำนนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป 

 
มำตรำ ๑๐  ในกรณีที่  ก.พ. เห็นว่ำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในเรื่องใดที่

ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนทุกประเภทหรือบำงประเภทควรมีมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. 
จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือหำรือร่วมกันระหว่ำงผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนประเภทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนหรือ
หลักเกณฑ์กลำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในเรื่องนั้นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรี
ให้ควำมเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์กลำงดังกล่ำวกับข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนทุก
ประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี  

ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับวิธีกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๑  ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำ
ทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับแก่กำรประชุม ก.พ. โดย
อนุโลม เว้นแต่กรณีตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง 

 
มำตรำ ๑๒  ก.พ. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรวิสำมัญ เรียกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. 

วิสำมัญ” เพ่ือท ำกำรใด ๆ แทนได้ 
จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสำมัญ รวมตลอดทั้ง

วิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๑๓  ให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เรียกโดยย่อว่ำ 

“ส ำนักงำน ก.พ.” โดยมีเลขำธิกำร ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและบริหำรรำชกำรของ
ส ำนักงำน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี 

ส ำนักงำน ก.พ. มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และ

ด ำเนินกำรตำมที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมำย 
(๒) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

แนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ 
(๓) พัฒนำ ส่งเสริม วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๔) ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๕) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแผนก ำลังคนของข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๖) เป็นศูนย์กลำงข้อมูลทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ 
(๗) จัดท ำยุทธศำสตร์ ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน 
(๘) ส่งเสริม ประสำนงำน เผยแพร่ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำร

จัดสวัสดิกำรและกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตส ำหรับทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ 
(๙) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทุนเล่ำเรียนหลวงและทุนของรัฐบำลตำมนโยบำยและ

ระเบียบของ ก.พ. ตำมมำตรำ ๘ (๘) 
(๑๐) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรดูแลบุคลำกรภำครัฐและนักเรียนทุนตำมข้อบังคับหรือ

ระเบียบของ ก.พ. ตำมมำตรำ ๘ (๙) 
(๑๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตร

วิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน และกำร
ก ำหนดอัตรำเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน รวมทั้งระดับต ำแหน่งและประเภทต ำแหน่งส ำหรับคุณวุฒิ
ดังกล่ำว 

(๑๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำทะเบียนประวัติและกำรควบคุมเกษียณอำยุของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน 

(๑๓) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรพลเรือน
เสนอต่อ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอ่ืน หรือตำมที่
คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมำย 

 
มำตรำ ๑๔  ให้มีคณะอนุกรรมกำรสำมัญ เรียกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. สำมัญ” เพ่ือเป็น

องค์กรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
(๑) คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำกระทรวง เรียกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. กระทรวง” 

โดยออกนำมกระทรวง 
(๒) คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำกรม เรียกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. กรม” โดยออก

นำมกรม 
(๓) คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. จังหวัด” โดย

ออกนำมจังหวัด 
(๔) คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำส่วนรำชกำรอ่ืนนอกจำกส่วนรำชกำรตำม (๑) 

(๒) และ (๓) 
กำรเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. ตำม (๔) ให้เป็นไปตำมที่

ก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด เป็นประธำน 

ปลัดกระทรวง เป็นรองประธำน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจำกข้ำรำชกำรพลเรือนในส ำนักงำน ก.พ. หนึ่ง
คน เป็นอนุกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และอนุกรรมกำรซึ่งประธำน อ.ก.พ. แต่งตั้งจำก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
และด้ำนกฎหมำย ซึ่งมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และมิได้เป็นข้ำรำชกำรใน
กระทรวงนั้น จ ำนวนไม่เกินสำมคน 

(๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่ง
ได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว จ ำนวนไม่เกินห้ำคน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขำนุกำรหนึ่งคน 
 
มำตรำ ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบียบวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน

กระทรวงซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรฐำนที่ ก.พ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๘ (๓) 
(๒) พิจำรณำกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกระทรวง 
(๓) พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมที่

บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมพระรำชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัตินี้ตำมท่ี ก.พ. มอบหมำย 
 
มำตรำ ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธิบดี เป็นประธำน รองอธิบดีที่อธิบดี

มอบหมำยหนึ่งคน เป็นรองประธำน และอนุกรรมกำรซึ่งประธำน อ.ก.พ. แต่งตั้งจำก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
และด้ำนกฎหมำย ซึ่งมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และมิได้เป็นข้ำรำชกำรในกรม
นั้นจ ำนวนไม่เกินสำมคน 

(๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภทอ ำนวยกำรใน
กรมนั้นซึ่งได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว จ ำนวนไม่เกินหกคน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขำนุกำรหนึ่งคน 
 
มำตรำ ๑๘  อ.ก.พ. กรม มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบียบวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน

กรมซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรฐำนที่ ก.พ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๘ (๓) และ
นโยบำยและระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงก ำหนดตำมมำตรำ ๑๖ (๑) 

(๒) พิจำรณำกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกรม 
(๓) พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมที่

บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมพระรำชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัตินี้ตำมท่ี ก.พ. มอบหมำย 
 
มำตรำ ๑๙  อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำน รองผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยหนึ่งคน เป็นรองประธำน และอนุกรรมกำร ซึ่ง
ประธำน อ.ก.พ. แต่งตั้งจำก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
และด้ำนกฎหมำย ซึ่งมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และมิได้เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน
ในจังหวัดนั้น จ ำนวนไม่เกินสำมคน 

(๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภทอ ำนวยกำร ซึ่ง
กระทรวงหรือกรมแต่งตั้งไปประจ ำจังหวัดนั้น และได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำวจ ำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน 

ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขำนุกำรหนึ่งคน 
 
มำตรำ ๒๐  อ.ก.พ. จังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งต้องสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรฐำนที่ ก.พ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๘ (๓) 
(๒) พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมที่

บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
(๓) ปฏิบัติตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมำย 
(๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมพระรำชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัตินี้ตำมท่ี ก.พ. มอบหมำย 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๑  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำหรือกำรเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๕ (๑) และ (๒) มำตรำ ๑๗ (๑) และ (๒) และมำตรำ ๑๙ (๑) และ (๒) 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และจ ำนวนขั้นต่ ำของอนุกรรมกำรดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๒๒  ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้มีแต่ อ.ก.พ. 

กระทรวงเพ่ือท ำหน้ำที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้ 
ในกรณีส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชำ

ของนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมและมีหัวหน้ำส่วนรำชกำร
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ของ 
อ.ก.พ. กระทรวงเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ให้มีรัฐมนตรี
เจ้ำสังกัดเป็นประธำน และอธิบดีเป็นรองประธำน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจำกข้ำรำชกำรพลเรือนใน
ส ำนักงำน ก.พ.หนึ่งคน เป็นอนุกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

ในกรณีส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงท ำหน้ำที่ 
อ.ก.พ. กรมของส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 
มำตรำ ๒๓  ให้น ำมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของ อ.ก.พ. วิสำมัญ และ 

อ.ก.พ. สำมัญโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๒ 
คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

   
 

มำตรำ ๒๔  ให้มีคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ 
“ก.พ.ค.” ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งตำมมำตรำ ๒๖ 

กรรมกำร ก.พ.ค. ต้องท ำงำนเต็มเวลำ 
ให้เลขำธิกำร ก.พ. เป็นเลขำนุกำรของ ก.พ.ค. 
 
มำตรำ ๒๕  ผู้จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสี่สิบห้ำปี 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ หรือ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรกฤษฎีกำ 
(ค) รับรำชกำรหรือเคยรับรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้พิพำกษำศำลอุทธรณ์

หรือเทียบเท่ำ หรือตุลำกำรหัวหน้ำคณะศำลปกครองชั้นต้น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(ง) รับรำชกำรหรือเคยรับรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำอัยกำรพิเศษประจ ำเขต
หรือเทียบเท่ำ 

(จ) รับรำชกำรหรือเคยรับรำชกำรในต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงหรือ
เทียบเท่ำตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชำในสำขำนิติศำสตร์ รัฐศำสตร์ รัฐประศำสนศำสตร์ 
เศรษฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ หรือวิชำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำบันอุดมศึกษำ และ
ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ แต่ในกรณีที่ ด ำรงต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ต้องด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

 
มำตรำ ๒๖  ให้มีคณะกรรมกำรคัดเลือกกรรมกำร ก.พ.ค. ประกอบด้วยประธำน

ศำลปกครองสูงสุด เป็นประธำน รองประธำนศำลฎีกำท่ีได้รับมอบหมำยจำกประธำนศำลฎีกำหนึ่งคน 
กรรมกำร ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขำธิกำร ก.พ. เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรคัดเลือกมีหน้ำที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๒๕ 
จ ำนวนเจ็ดคน 

ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตำมวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำร ก.พ.ค. แล้วให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกกรรมกำร ก.พ.ค. ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
คัดเลือกก ำหนด 

 
มำตรำ ๒๗  กรรมกำร ก.พ.ค. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้ำรำชกำร 
(๒) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลใด 
(๓) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบใน

กำรบริหำรพรรคกำรเมือง สมำชิกพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(๔) เป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจ 
(๕) เป็นกรรมกำรในองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลในหน่วยงำนของรัฐ 
(๖) ประกอบอำชีพหรือวิชำชีพอย่ำงอ่ืนหรือด ำรงต ำแหน่งหรือประกอบกำรใด ๆ 

หรือเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในพระรำช
กฤษฎีกำ 

 
มำตรำ ๒๘  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 

๒๗ ผู้นั้นต้องลำออกจำกกำรเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมหรือแสดงหลักฐำนให้เป็นที่เชื่อได้ว่ำตน
ได้เลิกกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพหรือกำรประกอบกำรอันมีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวต่อ
เลขำนุกำร ก.พ.ค. ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก 

ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. มิได้ลำออกหรือเลิกกำรประกอบอำชีพ
หรือวิชำชีพหรือกำรประกอบกำรดังกล่ำวภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้นั้นมิเคยได้รับ
คัดเลือกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. และให้ด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำร ก.พ.ค. ขึ้นใหม่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๒๙  กรรมกำร ก.พ.ค. มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระ

กรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง และให้ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว 
ให้กรรมกำร ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่

ต่อไปจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งกรรมกำร ก.พ.ค. ใหม่ 
 
มำตรำ ๓๐  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำร ก.พ .ค. พ้นจำก

ต ำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) มีอำยุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๕ หรือมำตรำ ๒๗ 
(๕) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก แม้จะมีกำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่เป็นกำรรอ

กำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท 
(๖) ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอตำมระเบียบของ ก.พ.ค. 
เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้กรรมกำร ก.พ.ค. เท่ำที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ 

และให้ถือว่ำ ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมกำร ก.พ.ค. เท่ำที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมกำร ก .พ.ค. 
เหลืออยู่ไม่ถึงห้ำคน 

เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมกำร ก.พ.ค. พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรคัดเลือกด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำร ก.พ.ค. แทนกรรมกำร ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งโดยเร็ว 

 
มำตรำ ๓๑  ก.พ.ค. มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ ก.พ. หรือ

องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลอ่ืน ด ำเนินกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

(๒) พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๑๔ 
(๓) พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตำมมำตรำ ๑๒๓ 
(๔) พิจำรณำเรื่องกำรคุ้มครองระบบคุณธรรมตำมมำตรำ ๑๒๖ 
(๕ ) ออกกฎ ก.พ .ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์  และวิธีกำรเพ่ือปฏิบัติกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
(๖) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ ก.พ.ค. ก ำหนด 

เพ่ือเป็นกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 
มำตรำ ๓๒  ให้กรรมกำร ก.พ.ค. กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมกำรวินิจฉัย

ร้องทุกข์ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
และให้มีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรเช่นเดียวกับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๓๓  กำรประชุมของคณะกรรมกำร ก.พ.ค. กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ และ

กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.พ.ค. ก ำหนด 
 

ลักษณะ ๓ 
บททั่วไป 

   
 

มำตรำ ๓๔  กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของรัฐควำมมีประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ โดยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
คุณธรรม และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

 
มำตรำ ๓๕  ข้ำรำชกำรพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งรับรำชกำรโดยได้รับ

บรรจุแต่งตั้งตำมท่ีบัญญัติไว้ในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
(๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งรับรำชกำรโดยได้รับ

บรรจุแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในพระองค์พระมหำกษัตริย์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
 
มำตรำ ๓๖  ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ

ไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง

เป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้ำม 

(๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริตหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน

ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง 

หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

(๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) (๖) 
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ำมตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว และต้องมิใช่
เป็นกรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ มติของ ก.พ. ในกำรยกเว้นดังกล่ำว
ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสี่ในห้ำของจ ำนวนกรรมกำรที่มำประชุม กำรลงมติให้กระท ำโดยลับ 

กำรขอยกเว้นตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.พ. ก ำหนด 
ในกรณีตำมวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นกำรเฉพำะรำย หรือจะประกำศยกเว้น

ให้เป็นกำรทั่วไปก็ได ้
 
มำตรำ ๓๗  กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนให้

เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.พ. ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
 
มำตรำ ๓๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนอำจได้รับเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่ประจ ำอยู่ใน

ต่ำงประเทศ ต ำแหน่งในบำงท้องที่ ต ำแหน่งในบำงสำยงำน หรือต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำมระเบียบที่ 
ก.พ. ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 

ข้ำรำชกำรพลเรือนอำจได้รับเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวตำมภำวะเศรษฐกิจตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

ในกำรเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ให้ ก.พ. เสนอแนะ
ส ำหรับข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนในครำวเดียวกันด้วย 

 
มำตรำ ๓๙  วันเวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำรประจ ำปี 

และกำรลำหยุดรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน ให้เป็นไปตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 
 
มำตรำ ๔๐  เครื่องแบบของข้ำรำชกำรพลเรือนและระเบียบกำรแต่งเครื่องแบบให้

เป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น 
 
มำตรำ ๔๑  บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรพลเรือนให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
 

ลักษณะ ๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
   

 
หมวด ๑ 

กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
   

 
มำตรำ ๔๒  กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้ค ำนึงถึงระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต้องค ำนึงถึง

ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และประโยชน์ของทำงรำชกำร 
(๒) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ต้องค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภำพของ

องค์กรและลักษณะของงำน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
(๓) กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรให้ประโยชน์อ่ืนแก่

ข้ำรำชกำรต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมโดยพิจำรณำจำกผลงำน ศักยภำพ และควำมประพฤติ และจะน ำ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือสังกัดพรรคกำรเมืองมำประกอบกำรพิจำรณำมิได้ 

(๔) กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ 
(๕) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต้องมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
 
มำตรำ ๔๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีเสรีภำพในกำรรวมกลุ่มตำมที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและควำมต่อเนื่องใน
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรเมือง 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรรวมกลุ่มตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

 
หมวด ๒ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง 
   

 
มำตรำ ๔๔  นอกจำกต ำแหน่งที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดินแล้ว อ.ก.พ. กระทรวงอำจก ำหนดต ำแหน่งที่มีชื่ออย่ำงอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในกำรบริห ำรงำน 
และแจ้งให้ ก.พ. ทรำบด้วย 

 
มำตรำ ๔๕  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทบริหำร ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรและรองหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรระดับกระทรวง กรม และต ำแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทบริหำร 
(๒) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ต่ ำกว่ำระดับ

กรม และต ำแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ได้แก่ ต ำแหน่งที่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตำมที่ ก.พ. ก ำหนดเพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของต ำแหน่งนั้น 

(๔) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ทั้งนี้ ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๖  ระดับต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทบริหำร มีระดับดังต่อไปนี้ 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๒) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับสูง 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติกำร 
(ข) ระดับช ำนำญกำร 
(ค) ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชำญ 
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ต ำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
(ก) ระดับปฏิบัติงำน 
(ข) ระดับช ำนำญงำน 
(ค) ระดับอำวุโส 
(ง) ระดับทักษะพิเศษ 

กำรจัดประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎ 
ก.พ. 

 
มำตรำ ๔๗  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจะมีในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนเท่ำใด 

และเป็นต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด ให้เป็นไปตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวงก ำหนด โดยต้อง
ค ำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมไม่ซ้ ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด และต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๘ 

 
มำตรำ ๔๘  ให้ ก.พ. จัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง โดยจ ำแนกต ำแหน่งเป็น

ประเภทและสำยงำนตำมลักษณะงำน และจัดต ำแหน่งในประเภทเดียวกันและสำยงำนเดียวกันที่
คุณภำพของงำนเท่ำกันโดยประมำณเป็นระดับเดียวกัน  ทั้งนี้ โดยค ำนึงถึงลักษณะหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและคุณภำพของงำน 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ระบุชื่อต ำแหน่งในสำยงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลักและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งไว้ด้วย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๙  ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินต ำแหน่ง
ใดบังคับบัญชำข้ำรำชกำรพลเรือนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใด ในฐำนะใดให้เป็นไปตำมที่
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ก ำหนด โดยท ำเป็นหนังสือตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. 
ก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๐  ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนตำมต ำแหน่งในแต่ละ

ประเภทตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชี เงิน เดือนขั้นต่ ำขั้นสู งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่ำใดตำมบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญอำจได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมบัญชีอัตรำเงินประจ ำ
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก ำหนด 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด จะได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำม
บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ในอัตรำใด ให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

เงินประจ ำต ำแหน่งตำมมำตรำนี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

 
มำตรำ ๕๐/๑๒  ในกรณีที่มี เหตุผลและควำมจ ำเป็น เพ่ือเป็นกำรเยียวยำให้

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งที่เหมำะสมและเป็นธรรม ก.พ. อำจ
ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับกำรเยียวยำโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่ง
ตำมที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรี
ก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๑  คณะรัฐมนตรีจะพิจำรณำปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงหรือเงินประจ ำ

ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้เหมำะสมยิ่งขึ้นตำมควำมจ ำเป็นก็ได้ โดยหำกเป็นกำรปรับ
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง หรือเงินประจ ำต ำแหน่งเพ่ิมไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจ ำ
ต ำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และให้ถือว่ำเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
และเงินประจ ำต ำแหน่งท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว เป็นเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 

เมื่อมีกำรปรับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง กำรปรับเงินเดือน
หรือเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้ำสู่อัตรำในบัญชีที่ได้รับกำรปรับ
ใหม่ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 
หมวด ๓ 

                                                 
๒ มำตรำ ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรสรรหำ กำรบรรจุ และกำรแต่งตั้ง 
   

 
มำตรำ ๕๒  กำรสรรหำเพ่ือให้ได้บุคคลมำบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพล

เรือนสำมัญและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมและค ำนึงถึงพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของบุคคลดังกล่ำว ตลอดจนประโยชน์ของทำงรำชกำร  ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในหมวดนี้ 

 
มำตรำ ๕๓  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือแต่งตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจำกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้ง
ตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

กำรสอบแข่งขัน กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
สอบแข่งขันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรตำมมำตรำ ๕๕ 
มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๔ และมำตรำ ๖๕ 

 
มำตรำ ๕๔  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต ำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำม หรือได้รับกำรยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ และต้องมี
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งหรือได้รับอนุมัติจำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๖๒ ด้วย 

ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่
จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็นผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 

 
มำตรำ ๕๕  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 

อำจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งโดยไม่ต้องด ำเนินกำรสอบแข่งขัน
ตำมมำตรำ ๕๓ ก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๖  กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง จะบรรจุบุคคล

ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญงำนสูง เข้ำรับรำชกำรและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือต ำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๗  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และกำร

แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๕ 
และมำตรำ ๖๖ ให้ผู้มีอ ำนำจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงต ำแหน่งหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรระดับกระทรวง หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำร
ปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดน ำเสนอ

ONEP
Highlight

ONEP
Highlight

ONEP
Highlight



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นผู้สั่ง
บรรจุ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 

(๒) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงต ำแหน่งรอง
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี หรือต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเพ่ือน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชำ 
หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมดังกล่ำวเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 

(๓) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๔) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ และเชี่ยวชำญ และประเภททั่วไปในส ำนักงำน
รัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๕) กำรบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดั บสูง ให้
ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบ
กำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

(๖) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น  ให้อธิบดี
ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวง ส่วนกำร
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้นในส่วนรำชกำรระดับกรมที่หัวหน้ำส่วน
รำชกำรอยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๗) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ 
ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 

(๘) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ 
ให้ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๙) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวง ส่วนกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนรำชกำรระดับ
กรมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรอยู่ ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อ
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

นำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

(๑๐) กำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
ช ำนำญกำร ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชำ 
หรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมำยจำกอธิบดีผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑๑) กำรบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ ๕๓ และกำรย้ำยตำมมำตรำ ๖๓ ให้ด ำรง
ต ำแหน่งตำม (๙) ซึ่งไม่ใช่ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และต ำแหน่งตำม (๑๐) ใน
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดผู้บังคับบัญชำ เป็นผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ในกำรเสนอเพ่ือแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่ง ให้รำยงำนควำม
สมควรพร้อมทั้งเหตุผล ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนดไปด้วย 

 
มำตรำ ๕๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรผู้ใดปฏิบัติ

หน้ำที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลำครบสี่ปี ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำร
ให้มีกำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ ย้ำย หรือโอนไปปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏิบัติหน้ำที่เดิมต่อไปเป็นเวลำไม่เกินสองปีก็ได้  ทั้งนี้ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำเป็นต ำแหน่งที่
มีลักษณะงำนเฉพำะอย่ำง 

 
มำตรำ ๕๙  ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตำมมำตรำ ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๕๕ ให้

ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและให้ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและ
เป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลกำรประเมินทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่ง
บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นรับรำชกำรต่อไป ถ้ำผู้นั้นมีผลกำรประเมินทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรได้ไม่ว่ำจะครบก ำหนดเวลำทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแล้วหรือไม่ก็ตำม 

ผู้ ใดถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่ำผู้นั้นไม่เคยเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือ
กำรรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำรในระหว่ำงผู้นั้นอยู่
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ผู้อยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำงวินัยตำมที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ กำรด ำเนินกำรทำง
วินัย และถ้ำผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรตำม
วรรคสองไปก่อน 

ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำมให้ใช้บังคับกับข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ ในระหว่ำงที่ยังทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยโดยอนุโลม 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๐  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๑ และต่อมำปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก
จำกรำชกำรตำมมำตรำ ๕๙ หรือตำมมำตรำอ่ืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำอ่ืนนั้น แล้วแต่กรณี มีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงค ำสั่ง เป็นให้ออกจำกรำชกำร
ตำมมำตรำ ๕๙ หรือตำมมำตรำอื่นนั้นได ้

 
มำตรำ ๖๑  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ไม่มี

ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง จะกระท ำมิได้ 
 
มำตรำ ๖๒  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งใด

ต้องมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้นตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.พ. อำจอนุมัติให้แต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือน

สำมัญที่มีคุณสมบัติต่ำงไปจำกคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งก็ได้ 
ในกรณีที่ ก.พ. ก ำหนดให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิใดเป็น

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ให้หมำยถึงปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรอง 

 
มำตรำ ๖๓  กำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปแต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในหรือต่ำงกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

กำรโอนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญจำกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในต่ำงประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เป็นกำรชั่วครำว
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ให้กระท ำได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

กำรย้ำยหรือกำรโอนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่
ต่ ำกว่ำเดิมจะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้น 

กำรบรรจุข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้ออกจำกรำชกำรไปเนื่องจำกถูกสั่งให้ออก
จำกรำชกำรเพ่ือไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร หรือได้รับอนุมัติจำก
คณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงำนใด ๆ ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้นส ำหรับกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
เหมือนเต็มเวลำรำชกำรหรือออกจำกรำชกำรไปที่มิใช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำรในกระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้กระท ำได้ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

เพ่ือประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้และตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้ออกจำกรำชกำรไป เนื่องจำกถูกสั่งให้ออก
จำกรำชกำรเพ่ือไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร หรือได้รับอนุมัติจำก
คณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงำนใด ๆ ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้นส ำหรับกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
เหมือนเต็มเวลำรำชกำร เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรให้มีสิทธินับวันรับรำชกำรก่อนถูกสั่งให้
ออกจำกรำชกำรรวมกับวันรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร หรือวันที่ได้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงำนใด ๆ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวันรับรำชกำรเมื่อได้รับบรรจุ
กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นเวลำรำชกำรติดต่อกันเสมือนว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร ส ำหรับ
ผู้ซึ่งออกจำกรำชกำรไปที่มิใช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรซึ่งได้รับ
บรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรตำมวรรคสี่ ให้มีสิทธินับเวลำรำชกำรก่อนออกจำกรำชกำรเพ่ือประโยชน์ใน
กำรนับเวลำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๖๔  กำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น กำรโอนข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพล

เรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้และไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง และกำรโอนเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
อ่ืนของรัฐที่ ก.พ. ก ำหนด มำบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้กระท ำได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 
ก.พ. ก ำหนด 

เพ่ือประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรือเวลำท ำงำนของผู้ที่โอน
มำรับรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 

 
มำตรำ ๖๕  พนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจำกงำนในระหว่ำงทดลองปฏิบัติงำน

หรือข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้ และไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ข้ำรำชกำรวิสำมัญ หรือข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผู้ ใด
ออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปแล้ว ถ้ำสมัครเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและ
ทำงรำชกำรต้องกำรจะรับผู้นั้นเข้ำรับรำชกำรให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
พิจำรณำโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ  ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใดให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 
ก.พ. ก ำหนด 

เพ่ือประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรือเวลำท ำงำนของผู้เข้ำ
รับรำชกำรตำมวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลำรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้ด้วย 

 
มำตรำ ๖๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ 

๖๒ แล้ว หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น ให้
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดิมหรือ
ต ำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้
นั้นได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ และกำรรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับหรือมีสิทธิจะ
ได้รับอยู่ก่อนได้รับค ำสั่งให้กลับไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดิมหรือต ำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน 

กำรรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ำรงต ำแหน่ง
ตำมเดิมหรือต ำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถแต่งตั้งให้กลับไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดิมหรือต ำแหน่งอ่ืนใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตำมวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดให้ ก.พ. พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะรำย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๖๗  ผู้ได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและแต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งใดตำมมำตรำ ๕๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๔ และ
มำตรำ ๖๕ หำกภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ำมโดยไม่ได้รับกำรยกเว้น
ตำมมำตรำ ๓๖ หรือขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจำก ก.พ. ตำมมำตรำ 
๖๒ อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหำอยู่ก่อนและภำยหลังเป็นผู้ขำดคุณสมบัติเนื่องจำกกรณีต้องหำนั้นก็ดี 
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน แต่ทั้งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ และกำรรับเงิน เดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำรก่อนมีค ำสั่งให้ออกนั้นและถ้ำกำรเข้ำรับ
รำชกำรเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่ำเป็นกำรสั่งให้ออกเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

 
มำตรำ ๖๘  ในกรณีที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรพล
เรือนที่เห็นสมควรรักษำกำรในต ำแหน่งนั้นได้ 

ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่รักษำกำรนั้น 
ในกรณีที่มีกฎหมำยอ่ืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย
หรือค ำสั่งผู้บังคับบัญชำ แต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมกำร หรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด 
ก็ให้ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งท ำหน้ำที่กรรมกำร หรือมีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงนั้นในระหว่ำงที่รักษำกำรใน
ต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี  

 
มำตรำ ๖๙  ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็น ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม

มำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจสั่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ประจ ำส่วนรำชกำรเป็นกำรชั่วครำวโดยให้พ้นจำก
ต ำแหน่งหน้ำที่เดิมได้ตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

กำรให้ได้รับเงินเดือน กำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนเงินเดือน กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และ
กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๗๐  ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็น ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม

มำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่และขำดจำกอัตรำเงินเดือน
ในต ำแหน่งเดิมโดยให้รับเงินเดือนในอัตรำก ำลังทดแทนโดยมีระยะเวลำตำมที่ ก.พ. ก ำหนดได้  ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

กำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง กำรให้ได้รับเงินเดือน กำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนเงินเดือน 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่หมดควำมจ ำเป็นหรือครบก ำหนดระยะเวลำกำรให้รับเงินเดือนใน
อัตรำก ำลังทดแทน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

สำมัญผู้นั้นพ้นจำกกำรรับเงินเดือนในอัตรำก ำลังทดแทนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมเดิมหรือ
ต ำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

 
มำตรำ ๗๑  ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดสั่งให้เพิกถอนค ำสั่งแต่งตั้ง

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้เป็นหน้ำที่ของ ก.พ. โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในกำรสั่งกำร
ตำมสมควรเพื่อเยียวยำและแก้ไขหรือด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ 

 
หมวด ๔ 

กำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพและ 
เสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๗๒  ให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้มีกำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพและ
เสริมสร้ำงแรงจูงใจแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมีคุณภำพ คุณธรรม 
จริยธรรม คุณภำพชีวิต มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  
ทั้งนี ้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร และเพ่ือกำรประหยัด ส ำนักงำน ก.พ. จะจัดให้มีกำรเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงแรงจูงใจแทนส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งก็ได้ 

 
มำตรำ ๗๓  ผู้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำอย่ำงมีคุณธรรมและ

เทีย่งธรรมและเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด ำรงตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
 
มำตรำ ๗๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยำและระเบียบวินัย

และปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนให้ตำมควรแก่กรณีตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บ ำเหน็จควำมชอบอย่ำงอ่ืนซึ่ง
อำจเป็นค ำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรำงวัลด้วยก็ได้ 

 
มำตรำ ๗๕  กำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปศึกษำเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงำน หรือ

ปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ก.พ. 
ก ำหนด 

 
มำตรำ ๗๖  ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชำเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ ก.พ. ก ำหนด 

ผลกำรประเมินตำมวรรคหนึ่งให้น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและเพ่ิมพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรด้วย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๗๗  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 
หมวด ๕ 

กำรรักษำจรรยำข้ำรำชกำร 
   

 
มำตรำ ๗๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมที่ส่วน

รำชกำรก ำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร 
โดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรยึดมั่นและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ 
(๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
(๔) กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
(๕) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของงำนในส่วนรำชกำรนั้นตำมหลักวิชำและจรรยำวิชำชีพ 
ในกำรก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรตำมวรรคสอง ให้จัดให้มีกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรและประกำศให้ประชำชนทรำบด้วย 
 
มำตรำ ๗๙  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิใช่

เป็นควำมผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน น ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่ง
ให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ 

 
หมวด ๖ 

วินัยและกำรรักษำวินัย 
   

 
มำตรำ ๘๐  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำวินัยโดยกระท ำกำรหรือไม่กระท ำ

กำรตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ปฏิบัติรำชกำรในต่ำงประเทศนอกจำกต้องรักษำวินัย

ตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษำวินัยโดยกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ 
ก.พ. ด้วย 

 
มำตรำ ๘๑  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องสนับสนุนกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘๒  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องกระท ำกำรอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร 

มติของคณะรัฐมนตรี นโยบำยของรัฐบำล และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำม

ตั้งใจอุตสำหะ เอำใจใส่ และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 
(๔) ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำร โดยชอบด้วย

กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
นั้นจะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะต้องเสนอ
ควำมเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้ว 
ถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตำม 

(๕) ต้องอุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรมิได้ 
(๖) ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
(๗) ต้องสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคีและต้องช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติ

รำชกำรระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์แก่

ประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรเก่ียวกับหน้ำที่ของตน 
(๙) ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและในกำร

ปฏิบัติกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชำชน กับจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรว่ำด้วยมำรยำท
ทำงกำรเมืองของข้ำรำชกำรด้วย 

(๑๐) ต้องรักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนมิให้เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระท ำกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๘๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องไม่กระท ำกำรใดอันเป็นข้อห้ำม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้อง

แจ้งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จด้วย 
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำหรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษชั่วครั้งครำว 
(๓) ต้องไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
(๔) ต้องไม่ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร 
(๕) ต้องไม่กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสีย

ควำมเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะ

งำนคล้ำยคลึงกันนั้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๗) ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

(๘) ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศตำมท่ีก ำหนดในกฎ 
ก.พ. 

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดข่ี หรือข่มเหงประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร 
(๑๐) ไม่กระท ำกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๘๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๑ 

และมำตรำ ๘๒ หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท ำผิดวินัย 
 
มำตรำ ๘๕  กำรกระท ำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย

อย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหำยแก่

รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
(๓) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควรหรือโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
(๔) กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรอย่ำง

ร้ำยแรง 
(๖) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำ

พิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๒ 
หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 

(๘) ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ 
วรรคสองและมำตรำ ๘๒ (๑๑) หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก ำหนดให้เป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 
มำตรำ ๘๖  กฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๘๐ วรรคสอง มำตรำ ๘๒ (๑๑) มำตรำ ๘๓ (๘) 

และ (๑๐) และมำตรำ ๘๕ (๘) ให้ใช้ส ำหรับกำรกระท ำที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกที่กฎ ก.พ. ดังกล่ำวใช้
บังคับ 

 
มำตรำ ๘๗  ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมี

วินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. 
ก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทำงวินัย 
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตำมท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  

โทษทำงวินัยมี ๕ สถำน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภำคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
 
มำตรำ ๘๙  กำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ท ำเป็นค ำสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่ง

ลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิดและต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ โดยในค ำสั่ง
ลงโทษให้แสดงว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยในกรณีใดและตำมมำตรำใด 

 
หมวด ๗ 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
   

 
มำตรำ ๙๐  เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

ผู้ใดกระท ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ ทรำบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ 

ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย 

อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ตำมหมวดนี้ 
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติ
แทนตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก ำหนดก็ได้ 

 
มำตรำ ๙๑  เมื่อได้รับรำยงำนตำมมำตรำ ๙๐ หรือควำมดังกล่ำวปรำกฏต่อ

ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
รีบด ำเนินกำรหรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้น
กระท ำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย
โดยมีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒ หรือมำตรำ ๙๓ แล้วแต่
กรณี  

 
มำตรำ ๙๒  ในกรณีที่ผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๙๑ ปรำกฏว่ำกรณีมี

มูลถ้ำควำมผิดนั้นมิใช่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำน
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำแล้วผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษตำมควร
แก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำ
ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวสั่งยุติเรื่อง 

 
มำตรำ ๙๓  ในกรณีที่ผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๙๑ ปรำกฏว่ำกรณีมี

มูลอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน ในกำรสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทรำบพร้อมทั้งรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำ เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรเสร็จ ให้
รำยงำนผลกำรสอบสวนและควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 

ถ้ำผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้
กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้ำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้
ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๖ หรือมำตรำ ๙๗ แล้วแต่กรณี  

 
มำตรำ ๙๔  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนส ำหรับกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือน

สำมัญต ำแหน่งต่ำงกัน หรือต่ำงกรมหรือต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกันให้
ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูก
กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(๒) ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่
ปลัดกระทรวงถูกกล่ำวหำร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(๓) ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย
ร่วมกันให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่ำวหำด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงร่วมด้วย ให้นำยกรัฐมนตรีเป็น
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(๔) ส ำหรับกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๙๕  หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้

เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. จะด ำเนินกำรทำง

วินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได ้
 
มำตรำ ๙๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้

ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
ตำมควรแก่กรณีให้เหมำะสมกับควำมผิด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ แต่ส ำหรับ
กำรลงโทษภำคทัณฑ์ให้ใช้เฉพำะกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย 

ในกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท ำทัณฑ์
บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้ 

กำรลงโทษตำมมำตรำนี้ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมี
อ ำนำจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำในสถำนโทษและอัตรำโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๙๗  ภำยใต้บังคับวรรคสอง ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย

อย่ำงร้ำยแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี ถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อนจะ
น ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ แต่ห้ำมมิให้ลดโทษลงต่ ำกว่ำปลดออก 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ 
๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ เห็นว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. 
กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่ำวมีมติ
เป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น  
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ไม่ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 
๙๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๔ หรือมำตรำนี้ ให้ผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๔ หรือมำตรำนี้ได้ 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนว่ำผู้นั้นลำออกจำก
รำชกำร 

 
มำตรำ ๙๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำหรือให้ถ้อยค ำ

ในฐำนะพยำนต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร 
อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทำงรำชกำร ผู้บังคับบัญชำอำจพิจำรณำให้บ ำเหน็จควำมชอบเป็น
กรณีพิเศษได ้

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดอยู่ในฐำนะที่อำจจะถูกกล่ำวหำว่ำร่วมกระท ำผิดวินัย
กับข้ำรำชกำรอ่ืน ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ หรือให้ถ้อยค ำต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตำมควำมใน
วรรคหนึ่งเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดวินัยที่ได้กระท ำมำ จนเป็นเหตุให้มีกำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยแก่
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำรกระท ำผิด ผู้บังคับบัญชำอำจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยำนหรือพิจำรณำลด
โทษทำงวินัยตำมควรแก่กรณีได้ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค ำในฐำนะพยำนตำมวรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรให้บ ำเหน็จควำมชอบ กำรกันเป็นพยำน กำรลดโทษ และ
กำรให้ควำมคุ้มครองพยำน ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนตำมวรรคสี่ จะก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ส ำนักงำน ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะด ำเนินกำรย้ำย โอน หรือ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมหรือเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรผู้นั้น 
และไม่ต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือกระบวนกำรตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ก็ได้ 

 
มำตรำ ๙๙  ให้กรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้ำพนักงำนตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำและให้มีอ ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำเพียงเท่ำที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของกรรมกำรสอบสวนและโดยเฉพำะให้มี
อ ำนำจดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือห้ำง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำ
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำหรือบุคคลใด ๆ มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่งเอกสำรและ
หลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 
มำตรำ ๑๐๐๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดซึ่งออกจำกรำชกำรอันมิใช่เพรำะเหตุตำย 

มีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ขณะรับรำชกำรได้กระท ำหรือละเว้นกระท ำ
กำรใดอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำต่อผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้ำที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร หรือเป็นกำรกล่ำวหำของ
ผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำคดีอำญำก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ
ในขณะรับรำชกำรได้กระท ำควำมผิดอำญำอันมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับ
รำชกำรหรือควำมผิดลหุโทษ ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรทำงวินัย และสั่งลงโทษตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำก
รำชกำร แต่ต้องสั่งลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำร 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำ หรือฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำคดีอำญำ 
หลังจำกที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดออกจำกรำชกำรแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมี
อ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ ด ำเนินกำรทำงวินัย และสั่งลงโทษตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร โดยต้องเริ่มด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำรและต้องสั่งลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำร ส ำหรับกรณี
ที่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมมำตรำ ๙๕ วรรคสอง จะต้องสั่งลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วันที่ผู้
นั้นออกจำกรำชกำร 

ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนค ำสั่งลงโทษ หรือองค์กร
พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยมีค ำ
วินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมต ิให ้เพ ิกถอนค ำสั ่งลงโทษตำมวรรคหนึ ่งหรือวรร คสอง เพรำะเหตุ
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยด ำเนินกำร
ทำงวินัยให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุด หรือมีค ำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ 
แล้วแต่กรณี 

                                                 
๓ มำตรำ ๑๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ถ้ำผลกำรสอบสวน
พิจำรณำปรำกฏว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงก็ให้งดโทษ 

ควำมในมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งถูกสั่งให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน ตำมมำตรำ ๑๐๑ 

 
มำตรำ ๑๐๐/๑๔  ในกรณีที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติหรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐมีมติชี้มูลควำมผิดข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้ใดซึ่งออกจำกรำชกำรแล้ว กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้นั้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต แล้วแต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
ก็ให้งดโทษ 

 
มำตรำ ๑๐๑  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย

อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั้งกรรมกำรสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ 
เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจสั่งพักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลกำรสอบสวน
หรือพิจำรณำ หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้ำภำยหลังปรำกฏผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำว่ำผู้นั้นมิได้กระท ำผิดหรือกระท ำ
ผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้
ผู้มีอ ำนำจดังกล่ำวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรหรือกลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งตำมเดิมหรือ
ต ำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต ำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก ำหนด  
ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดพักรำชกำรหรือออกจำกรำชกำรไว้
ก่อนแล้วภำยหลังปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีอ่ืนอีก 
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ ตลอดจนด ำเนินกำรทำงวินัยตำมท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้
ต่อไปได ้

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนกลับเข้ำรับรำชกำร หรือสั่งให้ผู้ถูก
สั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นกำรลงโทษเพรำะกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงก็ให้ผู้นั้นมีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตลอดระยะเวลำระหว่ำงที่ถูกสั่งให้
ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเสมือนว่ำผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักรำชกำร 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอ่ืน และกำรจ่ำยเงิน
ดังกล่ำวของผู้ถูกสั่งพักรำชกำร และผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือ
ระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น 

                                                 
๔ มำตรำ ๑๐๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวนหรือพิจำรณำ เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพัก
รำชกำรผู้ใดได้ร้องทุกข์ตำมมำตรำ ๑๒๒ และผู้มีอ ำนำจพิจำรณำค ำร้องทุกข์เห็นว่ำสมควรสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรือพิจำรณำเสร็จสิ้นเนื่องจำกพฤติกำรณ์ของผู้ถูกสั่ง
พักรำชกำรไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรือพิจำรณำ และไม่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยต่อไป 
หรือเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรทำงวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักรำชกำรแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูก
สั่งพักรำชกำรไม่มีพฤติกรรมดังกล่ำว ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งพักรำชกำรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรือพิจำรณำเสร็จสิ้น 

ให้น ำควำมในวรรคหกมำใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรสั่งพักรำชกำร กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 

ระยะเวลำให้พักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน กำรให้กลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรหรือกลับเข้ำรับ
รำชกำรและกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๑๐๒  กำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส่วนรำชกำรที่มีกฎหมำยว่ำ

ด้วยวินัยข้ำรำชกำรโดยเฉพำะ ในกรณีเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมพระรำชบัญญัตินี้จะ
ลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรนั้นอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งตำมควรแก่กรณีและพฤติกำรณ์ก็ได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำม
พระรำชบัญญัตินี้ไม่ว่ำจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตำมกฎหมำยดังกล่ำวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชำ
พิจำรณำด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๑๐๓  เมื่อผู้บังคับบัญชำได้สั่งลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรโดยเฉพำะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รำยงำน อ.ก.พ. 
กระทรวงซึ่งผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยสังกัดอยู่ เพ่ือพิจำรณำ เว้นแต่เป็นกรณีด ำเนินกำรทำงวินัยกับ
ข้ำรำชกำรต่ำงกระทรวงกัน หรือกรณีด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตำมมำตรำ ๙๗ 
วรรคสอง ให้รำยงำน ก.พ.  ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่ ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นกำรไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมำะสม หำกมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ อ.ก.พ. 
กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตำมวรรคสองและในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอ ำนำจ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๙๕ 

 
มำตรำ ๑๐๔  ในกำรด ำเนินกำรของ อ.ก.พ. กระทรวงตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง 

หรือมำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง หำกผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมกำรใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่ำวเห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรของผู้บังคับบัญชำหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือ
ปฏิบัติไม่เหมำะสม ให้รำยงำน ก.พ. เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป และเมื่อ ก.พ. มีมติ
เป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. มีมติ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้
อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชำต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค. เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๑๐๕  เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีค ำสั่งใหม่ 

และในค ำสั่งดังกล่ำวให้สั่งยกเลิกค ำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโทษที่ได้รับ
ไปแล้ว  ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๑๐๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ ผู้ใดมีกรณีกระท ำ

ผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมำบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นด ำเนินกำรทำง
วินัยตำมหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้ำเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ หรือสอบสวน
ของผู้บังคับบัญชำเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจำรณำ หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่อง
ให้ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้โดยอนุโลม 
แต่ทั้งนี้ ในกำรสั่งลงโทษทำงวินัยให้พิจำรณำตำมควำมผิดและลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรที่โอนมำนั้น แล้วแต่กรณี  

 
หมวด ๘ 

กำรออกจำกรำชกำร 
   

 
มำตรำ ๑๐๗  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(๓) ลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออกหรือกำรลำออกมีผลตำมมำตรำ 

๑๐๙ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตำมมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๗ มำตรำ ๑๐๑ มำตรำ ๑๑๐ หรือ

มำตรำ ๑๑๑ หรือ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
วันออกจำกรำชกำรตำม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.พ. ก ำหนด 
 
มำตรำ ๑๐๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดเมื่ออำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้น

ปีงบประมำณและทำงรำชกำรมีควำมจ ำเป็นที่จะให้รับรำชกำรต่อไปเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในทำงวิชำกำร
หรือหน้ำที่ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว ในต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) 
หรอื (ง) จะให้รับรำชกำรต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๑๐๙  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้ยื่น

หนังสือขอลำออกต่อผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เป็นผู้พิจำรณำก่อนวันขอลำออก 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลำออกยื่นหนังสือขอลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำสำมสิบวัน และ
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นจะอนุญำตให้
ลำออกตำมวันที่ขอลำออกก็ได้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำจ ำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่รำชกำร จะยับยั้งกำรลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วันขอลำออกก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้นถ้ำผู้ขอลำออกมิได้ถอนใบลำออกก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรยับยั้งให้ถือว่ำกำรลำออกนั้นมี
ผลเมือ่ครบก ำหนดเวลำตำมที่ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มิได้ยับยั้งตำมวรรคสำม
ให้กำรลำออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลำออก 

ในกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรเพ่ือด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือต ำแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนด หรือ
เพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกรัฐสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอ
ลำออกต่อผู้บังคับบัญชำตำมวรรคหนึ่ง และให้กำรลำออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลำออก 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรลำออก กำรพิจำรณำอนุญำตให้ลำออกและกำร
ยับยั้งกำรลำออกจำกรำชกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.พ. ก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๑๐  ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจสั่งให้

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรเพ่ือรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของตนได้
โดยสม่ ำเสมอ 

(๒) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงำนใด ๆ ตำมควำมประสงค์
ของทำงรำชกำร 

(๓) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดขำดคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๖ ก. (๑) 
หรือ (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗) 

(๔) เมื่อทำงรำชกำรเลิกหรือยุบหน่วยงำนหรือต ำแหน่งที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำรงอยู่ ส ำหรับผู้ที่ออกจำกรำชกำรในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนดด้วย 

(๕) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร 

(๖) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ถ้ำให้ผู้นั้น
รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร 

(๗) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงตำมมำตรำ ๙๓ และผลกำรสอบสวนไม่ได้ควำมแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตำมมำตรำ ๙๗ 
วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถ้ำให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่
รำชกำร 

(๘) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้
จ ำคุกในควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำสั่งของศำล
ซ่ึงยังไมถ่ึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.  ทั้งนี้ 
ให้น ำมำตรำ ๙๗ วรรคสอง มำใช้บังคับกับกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมกรณี (๓) เฉพำะมำตรำ ๓๖ 
ก. (๓) กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม 

เมื่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญผู้ใดออกจำกรำชกำรตำมมำตรำนี้แล้ว ให้รำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี 
และให้น ำมำตรำ ๑๐๓ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มำตรำ ๑๑๑  เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำก
รำชกำร 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง และต่อมำปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกรณีที่
จะต้องถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำอ่ืนอยู่ก่อนไปรับรำชกำรทหำร ก็ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้ออกตำมวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำอ่ืนนั้นได้ 

 
มำตรำ ๑๑๒  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ไม่ใช้

อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๑๐ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
ระดับเหนือข้ึนไปมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ ได ้

 
มำตรำ ๑๑๓  กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งที่

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ให้น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำก
ต ำแหน่งนับแต่วันออกจำกรำชกำร เว้นแต่ออกจำกรำชกำรเพรำะควำมตำยให้น ำควำมกรำบบังคมทูล
เพ่ือทรงทรำบ 

 
หมวด ๙ 

กำรอุทธรณ์ 
   

 
มำตรำ ๑๑๔  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร

ตำมมำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสั่ง 

กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ในกฎ ก.พ.ค. 

 
มำตรำ ๑๑๕  ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจำรณำวินิจฉัยเองหรือจะ

ตั้งคณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้  ทั้งนี้ ให้ เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๑๖  เมื่อ ก.พ.ค. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยนั้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ 
ก.พ.ค. มีค ำวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศำล
ปกครองสูงสุดภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

ผู้บังคับบัญชำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำเป็นกำรจงใจละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืน 

 
มำตรำ ๑๑๗  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กรรมกำร ก.พ.ค. และ

กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้มีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรอันเป็นเหตุให้มีกำร

อุทธรณ์ ส่งส ำนวนกำรสอบสวนและกำรลงโทษให้ ก.พ.ค. ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(๒) สั่งให้กระทรวง กรม ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐรวม

ตลอดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมหรือส่งตัว
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดมำให้ถ้อยค ำ ในกำรนี้จะก ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ 

(๓) มีค ำสั่งให้ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของกระทรวง กรม ส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มำให้
ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เข้ำไปในอำคำร หรือสถำนที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ ก.พ.ค.  
ทั้งนี้ ในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น 

(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 
มำตรำ ๑๑๘  กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๑๔ ให้ด ำเนินกำรให้แล้ว

เสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท ำให้กำรพิจำรณำไม่แล้ว
เสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ก็ให้ขยำยระยะเวลำได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่
เกินหกสิบวัน และให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรำกฏไว้ด้วย 

 
มำตรำ ๑๑๙  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษ

ทำงวินัยอยู่ก่อนวันโอนมำบรรจุ และผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรที่โอนมำแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตำม
กฎหมำยดังกล่ำว ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๑๔ ได้ แต่ถ้ำผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรที่โอนมำ
ไว้แล้วและในวันที่ผู้นั้นได้โอนมำบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจำรณำอุทธรณ์ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๒๐  ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอ ำนำจไม่รับอุทธรณ์ ยก
อุทธรณ์ หรือมีค ำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค ำสั่งลงโทษ และให้เยียวยำควำมเสียหำยให้ผู้อุทธรณ์ 
หรือให้ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ตำมระเบียบที่ ก.พ.ค. ก ำหนด 

กำรวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ด ำเนินกำรอ่ืนตำมวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะให้เพ่ิมโทษไม่ได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๑๐๔ ว่ำสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเช่นนั้น ก.พ.ค. มี
อ ำนำจวินิจฉัยให้เพิ่มโทษได้ 

 
มำตรำ ๑๒๑  เมื่อมีกรณดีังต่อไปนี้ กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์อำจถูกคัดค้ำนได้ 
(๑) รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือกำรถูกสั่งให้ออก

จำกรำชกำร 
(๒) มีส่วนได้เสียในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือกำรถูกสั่งให้ออกจำก

รำชกำร 
(๓) มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ ์
(๔) เป็นผู้กล่ำวหำ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชำผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจำก

รำชกำร 
(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยหรือกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรที่

ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร 
(๖) มีควำมเกี่ยวพันทำงเครือญำติหรือทำงกำรสมรสกับบุคคลตำม (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธำน ก.พ.ค. และ

ถอนตัวจำกกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
กำรยื่นค ำคัดค้ำน และกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำน ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๐ 
กำรร้องทุกข์ 

   
 

มำตรำ ๑๒๒  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีควำมคับข้องใจอันเกิดจำกกำรปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชำ และเป็นกรณีที่ไม่อำจอุทธรณ์ตำมหมวด ๙ กำรอุทธรณ์ ได้ 
ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหมวดนี้ 

 
มำตรำ ๑๒๓  กำรร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำ

ชั้นเหนือขึ้นไป ตำมล ำดับ 
กำรร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือ

รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้ำ
สังกัด หรือนำยกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 

เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประกำรใดแล้ว ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด หรือนำยกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ค ำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 

กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 
มำตรำ ๑๒๔  ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอ ำนำจไม่รับเรื่อง

ร้องทุกข์ ยกค ำร้องทุกข์ หรือมีค ำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค ำสั่ง และให้เยียวยำควำมเสียหำยให้ผู้
ร้องทุกข์ หรือให้ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมตำมระเบียบที่ ก.พ.ค. ก ำหนด 

ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจำรณำวินิจฉัยเอง หรือจะตั้ง
กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำ
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. และในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้มี
อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๑๗ โดยอนุโลม 

 
มำตรำ ๑๒๕  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์อำจถูกคัดค้ำนได้ 
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุให้เกิดควำมคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ

ของผู้บังคับบัญชำดังกล่ำว 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข ์
(๓) มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์ 
(๔) มีควำมเกี่ยวพันทำงเครือญำติหรือทำงกำรสมรสกับบุคคลตำม (๑) (๒) หรือ (๓) 

อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ 
กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธำน ก.พ.ค. และ

ถอนตัวจำกกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
กำรยื่นค ำคัดค้ำน และกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำน ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๑ 
กำรคุ้มครองระบบคุณธรรม 

   
 

มำตรำ ๑๒๖  ในกรณีที่  ก.พ.ค. เห็นว่ำกฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใดที่ออกตำม
พระรำชบัญญัตินี้และมุ่งหมำยให้ใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตำมมำตรำ 
๔๒ ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้หน่วยงำนหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งดังกล่ำวทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข 
หรือยกเลิกตำมควรแก่กรณี 

 
ลักษณะ ๕ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์๕ (ยกเลิก) 
                                                 

๕ ลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ ยกเลิกโดยมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

   
 

มำตรำ ๑๒๗๖  (ยกเลิก) 
 

บทเฉพำะกำล 
   

 
มำตรำ ๑๒๘  ให้ ก.พ. อ.ก.พ. วิสำมัญ และ อ.ก.พ. สำมัญ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในวัน

ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
ก.พ. หรือจนกว่ำจะได้แต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสำมัญ หรืออนุกรรมกำรใน อ.ก.พ. สำมัญ แล้วแต่กรณี  
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง ก.พ. ให้กระท ำให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มำตรำ ๑๒๙  ในระหว่ำงที่ยังมิได้ด ำเนินกำรให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. ท ำหน้ำที่ ก.พ.ค. 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค. ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

กำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง ก.พ.ค. ให้กระท ำให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มำตรำ ๑๓๐  ผู้ใดเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ หรือข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ หรือข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี ต่อไป 

 
มำตรำ ๑๓๑  ในระหว่ำงที่ ก.พ. ยังมิได้จัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมมำตรำ 

๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
พระองค์ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้น ำบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๔ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนและบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนท้ำยพระรำชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมมำใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ไปพลำงก่อน
จนกว่ำ ก.พ. จะจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเสร็จ และจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญของ
ทุกส่วนรำชกำรเข้ำประเภทต ำแหน่ง สำยงำน และระดับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ
ประกำศให้ทรำบ จึงให้น ำบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้มำใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ. ประกำศเป็นต้นไป 
                                                 

๖ มำตรำ ๑๒๗ ยกเลิกโดยมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรในพระองค์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

และให้ผู้บังคับบัญชำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. 
ประกำศ 

ในกำรจัดต ำแหน่งและกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมวรรคหนึ่ง หำกมี
เหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.พ. อำจอนุมัติให้แต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีคุณสมบัติต่ำงไปจำก
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะตัวได้ 

ให้ ก.พ. ด ำเนินกำรประกำศตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มำตรำ ๑๓๒  ในระหว่ำงที่ยังมิได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ 

หรือระเบียบหรือก ำหนดกรณีใด เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้น ำพระรำชกฤษฎีกำ กฎ 
ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่ก ำหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไม่อำจน ำพระรำชกฤษฎีกำ กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่
ก ำหนดไว้แล้วมำใช้บังคับได้ตำมวรรคหนึ่ง กำรจะด ำเนินกำรประกำรใดให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๓๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระท ำผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้

ออกจำกรำชกำรอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชำตำมพระรำชบัญญัตินี้
มีอ ำนำจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพล
เรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนกำรสอบสวน กำรพิจำรณำ และกำรด ำเนินกำรเพ่ือลงโทษหรือให้ออก
จำกรำชกำร ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวน
ตำมกฎหมำยนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีกำรสอบสวนหรือพิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้กำรสอบสวนหรือพิจำรณำ แล้วแต่
กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้ 

(๓) กรณีที่ได้มีกำรรำยงำนหรือส่งเรื่อง หรือน ำส ำนวนเสนอ หรือส่งให้ อ.ก.พ. 
สำมัญใดพิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สำมัญพิจำรณำเรื่องนั้นยัง
ไมเ่สร็จ ก็ให้ อ.ก.พ. สำมัญ พิจำรณำตำมกฎหมำยนั้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
มำตรำ ๑๓๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งโอนมำจำกพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำร

ประเภทอ่ืนก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำร
พลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดมีกรณีกระท ำผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้
ออกจำกงำนหรือให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรนั้นอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชำตำม
พระรำชบัญญัตินี้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นั้น หรือด ำเนินกำรสั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรได้  
ทั้งนี้ ให้น ำมำตรำ ๑๐๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มำตรำ ๑๓๕  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ำยังมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวและยังไม่พ้นก ำหนดเวลำอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพล
เรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

 
มำตรำ ๑๓๖  เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และ
ลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอ ำนำจกำร
พิจำรณำของ อ.ก.พ. สำมัญ หรือ ก.พ. ให้ อ.ก.พ. สำมัญ หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจำรณำต่อไป
จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นต่อ อ.ก.พ. สำมัญ หรือ ก.พ. ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเป็น
กรณีที่มีกำรลงโทษหรือสั่งกำรไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และ
ลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

 
มำตรำ ๑๓๗  กำรใดที่ อยู่ ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือมี
กรณีที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ กำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรด ำเนินกำร
ประกำรใดให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๓๘  กำรปรับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือน

สำมัญเข้ำตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับ

เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ ำของระดับตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
ชั่วครำวตำมบัญชีท้ำยตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้ได้รับกำรปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ ำ
ของระดับตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๓๙  ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้ วยระเบียบข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ 

ก ำหนดให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้ำรำชกำรพลเรือน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

สำมัญมำใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ยังคงน ำพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป กำรให้น ำพระรำชบัญญัติ
นี้ไปใช้บังคับกับข้ำรำชกำรประเภทดังกล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้กระท ำได้โดยมติขององค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลหรือองค์กรที่ท ำหน้ำที่องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรประเภทนั้น ๆ 
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลำนนท์ 

นำยกรัฐมนตรี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ๗ 
ต ำแหน่งประเภทบริหำร 

 
 บำท บำท 

ขั้นสูง ๗๔,๓๒๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขั้นต่ ำ ๕๑,๑๔๐ ๕๖,๓๘๐ 

ขั้นต่ ำชั่วครำว ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 
ระดับ ต้น สูง 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 
 บำท บำท 

ขั้นสูง ๕๙,๕๐๐ ๗๐,๓๖๐ 
ขั้นต่ ำ ๒๖,๖๖๐ ๓๒,๘๕๐ 

ขั้นต่ ำชั่วครำว ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ 
ระดับ ต้น สูง 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

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

ขั้นต่ ำชั่วครำว ๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร 

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ ทรงคุณวุฒิ 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
 บำท บำท บำท บำท 

ขั้นสูง ๒๑,๐๑๐ ๓๘,๗๕๐ ๕๔,๘๒๐ ๖๙,๐๔๐ 
ขั้นต่ ำ ๔,๘๗๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 
ระดับ ปฏิบัติงำน ช ำนำญงำน อำวุโส ทักษะพิเศษ 

 

                                                 
๗ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ตำรำงบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
 

๑. ประเภทบริหำร 
ระดับ อัตรำ (บำท/เดือน) 

ระดับสูง 
 
ระดับต้น 

๒๑,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒. ประเภทอ ำนวยกำร 

ระดับ อัตรำ (บำท/เดือน) 
ระดับสูง 
ระดับต้น 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๖๐๐ 

 
๓. ประเภทวิชำกำร 

ระดับ อัตรำ (บำท/เดือน) 
ทรงคุณวุฒิ 
 
เชี่ยวชำญ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
ช ำนำญกำร 

๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๙,๙๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๔. ประเภททั่วไป 

ระดับ อัตรำ (บำท/เดือน) 
ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน เพ่ือก ำหนดภำรกิจของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนให้เหมำะสม ประกอบกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมำนำน บทบัญญัติบำงประกำรไม่สอดคล้องกับพัฒนำกำรด้ำนกำร
บริหำรรำชกำรที่เปลี่ยนไป  ดังนั้น เพ่ือก ำหนดภำรกิจของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนให้เหมำะสม และเพ่ือให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐสอดคล้องกับทิศทำงกำรบริหำรรำชกำร สมควรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำว โดยปรับบทบำท
ของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน จำกเดิมที่เป็นทั้งผู้จัดกำรงำนบุคคลของฝ่ำยบริหำร ผู้พิทักษ์
ระบบคุณธรรม และผู้จัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ให้เป็นเพียงผู้จัดกำรงำนบุคคลของฝ่ำยบริหำร โดยมิ
ให้ซ้ ำซ้อนกับบทบำทของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส่วนบทบำทในกำรพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบำทของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนจำกเดิมที่เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน ให้ เป็นเจ้ำหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและ
คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม และมิให้ซ้ ำซ้อนกับบทบำทของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร ปรับปรุงระบบต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้จ ำแนกตำมกลุ่มลักษณะงำน 
ตลอดจนกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดด ำเนินกำรมำกขึ้น  
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
       
พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔๘ 

 
มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นต้นไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจำรณำปรับ
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้เหมำะสมยิ่งขึ้นตำมควำมจ ำเป็นก็ได้ โดยหำก
เป็นกำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงเพ่ิมไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระท ำได้โดย
ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ประกอบกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญใน
ปัจจุบันไม่เหมำะสมกับภำวะเศรษฐกิจและค่ำครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น สมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้เหมำะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพ่ิมบำงอัตรำและปรับเพ่ิมเป็นร้อยละที่
แตกต่ำงกันร้อยละห้ำถึงร้อยละสิบ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๙ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
                                                 

๘ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน้ำ ๙/๓๑ มีนำคม ๒๕๕๔ 
๙ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้ำ ๑/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๕  ในวำระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับอยู่

เดิมเข้ำสู่อัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและ

ระดับช ำนำญกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนและระดับช ำนำญงำนได้รับ
เงินเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ได้รับอยู่เดิมตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือน
ที่ได้รับอยู่ ในกรณีที่กำรปรับเงินเดือนดังกล่ำวท ำให้มีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่ำว
เพ่ิมข้ึนเป็นสิบบำท 

 
มำตรำ ๖  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรปรับอัตรำ
เงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้เหมำะสม เป็นธรรม และได้มำตรฐำน โดยค ำนึงถึงค่ำครอง
ชีพที่เปลี่ยนแปลงไปค่ำตอบแทนในภำคเอกชน ฐำนะกำรคลังของประเทศ ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รำยได้ของข้ำรำชกำรระดับต่ำง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่ำงประเภทกัน และปัจจัยอ่ืนที่จ ำเป็น 
สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้เหมำะสมยิ่งขึ้น และก ำหนด
มำตรกำรเยียวยำให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งที่เหมำะสมและ
เป็นธรรมตำมควรแห่งกรณี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐๑๐ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
 

มำตรำ ๖  เมื่อพระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิก 
(๑) มำตรำ ๔๖ (๑) และ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) ลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ และมำตรำ ๑๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๓) มำตรำ ๑๐ (๓) และ (๔) มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๔/๑ และมำตรำ ๔๒ (๖) (๗) 

และ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
มำตรำ ๗  เมื่อพระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับแล้ว 
(๑) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมำณ 

ของส ำนักรำชเลขำธิกำรและส ำนักพระรำชวังตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                                 
๑๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน้ำ ๑/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดใน
พระรำชกฤษฎีกำ และให้โอนข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง และผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ใน
ส ำนักรำชเลขำธิกำรและส ำนักพระรำชวัง ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็น
ข้ำรำชกำรในพระองค์ พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนในส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนด
ในพระรำชกฤษฎีกำ 

(๒) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ และทรัพย์สิน ของกรมรำชองครักษ์ 
กระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
และให้โอนอัตรำก ำลังพล และข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในกรมรำชองครักษ์ 
กระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นอัตรำก ำลังพล และ
ข้ำรำชกำรในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนในส่วนรำชกำรในพระองค์ ตำมที่ก ำหนดในพระรำช
กฤษฎีกำ ส่วนเงินงบประมำณ สิทธิ และหนี้สินของกรมรำชองครักษ์ กระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ให้โอนไปเป็นของส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกลำโหม 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ เว้นแต่จะมีพระรำช
วินิจฉัยเป็นอย่ำงอ่ืน 

(๓) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของหน่วย
บัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ กระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบ
รำชกำรกระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนรำชกำร
ในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ และให้โอนอัตรำก ำลังพล และข้ำรำชกำรและ
ผู้ปฏิบั ติ งำน อ่ืนซึ่ งปฏิบั ติหน้ ำที่ ในหน่ วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ 
กระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นอัตรำก ำลังพล และข้ำรำชกำร
ในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นในส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมท่ีก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

(๔) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของส ำนักงำน
นำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำติ ที่มีอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำช
กฤษฎีกำ และให้โอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรต ำรวจในส ำนักงำนนำยต ำรวจรำช
ส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็น
ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรในพระองค์ในส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดใน
พระรำชกฤษฎีกำ 

 
มำตรำ ๘  เพ่ือประโยชน์ในกำรได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ ให้ถือว่ำข้ำรำชกำรในพระองค์

เป็นข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร แล้วแต่กรณี แต่กำรพ้นจำกรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย  ทั้งนี้ เว้นแต่
พระรำชกฤษฎีกำจะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 

กำรรับบ ำเหน็จบ ำนำญ กำรรับเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
ของข้ำรำชกำรในพระองค์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๙  ในวำระเริ่มแรก กำรใดที่ส ำนักรำชเลขำธิกำร ส ำนักพระรำชวัง และ
กรมรำชองครักษ์ หรือหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ กระทรวงกลำโหม 
และส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
หรือเคยด ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำย เมื่อได้โอนมำเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ให้ยังคงด ำเนินกำรต่อไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น เว้นแต่จะมีพระรำชวินิจฉัยหรือมีพระรำช
กฤษฎีกำก ำหนดให้ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอ่ืน 

 
มำตรำ ๑๐  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ส ำนักรำชเลขำธิกำร ส ำนัก
พระรำชวัง และกรมรำชองครักษ์และหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ 
กระทรวงกลำโหม เป็นส่วนรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์และพระรำชกรณียกิจ
ขององค์พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ ซึ่งต้องถวำยงำนตำมโบรำณรำชประเพณีและ
พระรำชอัธยำศัย กำรปฏิบัติรำชกำรจึงแตกต่ำงจำกส่วนรำชกำรของฝ่ำยบริหำรทั่วไป กรณีจึงสมควร
ก ำหนดฐำนะของส่วนรำชกำรดังกล่ำวขึ้นใหม่ ให้เป็นส่วนรำชกำรในพระองค์โดยปฏิบัติรำชกำร
ขึ้นตรงต่อพระมหำกษัตริย์ มีกำรจัดระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกำรเฉพำะให้
เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรในพระองค์เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจ
ของรำชกำรในพระองค์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรำกฏปัญหำ
ควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำร
ฝ่ำยพลเรือนประเภทต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำง
วินัยแก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ว  นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัยของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนกับกฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจริต 
ซึ่งท ำให้กำรด ำเนินกำรทำงวินัยเพื่อพิจำรณำลงโทษแก่ข้ำรำชกำรที่ถูกองค์กรตรวจสอบกำรทุจริตชี้มูล
ควำมผิดหลังออกจำกรำชกำรไปแล้วในบำงกรณีไม่อำจด ำเนินกำรตำมฐำนควำมผิดที่ชี้มูลได้  ดังนั้น 
สมควรให้กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจำกรำชกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกันและสอดคล้องกับ
กฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ท ำให้กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตสัมฤทธิ์ผลมำกยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้ำ ๑/๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ฐิติมำ/ตรวจ 
๑ มิถุนำยน ๒๕๕๒ 

 
ระพี/ปรับปรุง 

๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ 
 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
โชติกำนต์/เพ่ิมเติม 

๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๗ 
 

วริญำ/เพิ่มเติม 
ปัญญำ/ตรวจ 

๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
 

นุสรำ/เพิ่มเติม 
๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 

 
วิวรรธน์/เพ่ิมเติม 

๙ เมษำยน ๒๕๖๒ 
 

วิชพงษ/์ตรวจ 
๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 

 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออก  กฎ  ก.พ.  ไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด 

ระดับใด  ใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับนั้นในขั้นต่ําของระดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับ  ที่ไดรับแตงตั้ง  เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่ง  ก.พ. รับรองวาปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  และ  ก.พ. กําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไวแลว  ใหผูนั้นไดรับเงินเดือน
ตามตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ. กําหนด 

(๒) ผูนั้นมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  และ ก.พ. กําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไวแลว  ใหไดรับเงินเดือน 
ตามตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ. กําหนด 

(๓) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองวา
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และ 
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อัตรานั้นไวแลว  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังอาจปรับใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงประเภท  สายงาน 
ระดับ  และอัตราที่ ก.พ. กําหนดตาม  (๑)  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

 (ก) ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเทาเพิ่มขึ้น  หรือสูงขึ้นจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .)  หรือเทียบเทาจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งโดยใชวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ข) ผูไดรับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ค) ผูไดรับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาโทมาแลวไมนอยกวาสองป 

 (ง) ผูไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและเปนคุณวุฒิที่  ก.พ. กําหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใชคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ  ปรับใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไมกอนวันท่ีไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

(๔) ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท  ระดับ  สายงานที่ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ  
เงื่อนไข  และอัตราเงินเดือนที่จะไดรับหลังผานการทดลองปฏิบัติราชการไวแลว  ใหไดรับเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตราที่ ก.พ. กําหนด 

(๕) ภายใตบังคับขอ  ๕  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทเดิมหรือตางประเภท   
ในระดั บ ใด   ให ได รั บ เ งิ น เ ดื อนในอั ตร าที่ ไ ด รั บอยู เ ดิ ม   เ ว นแต ผู นั้ น ได รั บแต ง ตั้ ง ให 
ดํารงตําแหนงในระดับใดแตเงินเดือนเดิมตํ่ากวาขั้นต่ําของระดับนั้นใหไดรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของ
ระดับที่ไดรับแตงตั้ง 

(๖) ผู ไดรับบรรจุและแตง ต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงประเภทวิชาการระดับชํ านาญการ   
ชํานาญการพิเศษ   เชี่ยวชาญ   หรือทรงคุณวุฒิ   หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ. กําหนดตามมาตรา  ๕๖  ใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวา 
คากึ่งกลางของเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของระดับที่ไดรับแตงต้ังในอัตราที่  ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
จะพิจารณากําหนด 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับอื่นที่ ก.พ. กําหนด  
ใหไดรับเงินเดือนดังนี้ 
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(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ใหไดรับเงินเดือนไมเกิน  ๓๖,๐๒๐  บาท  
เวนแต  ผูนั้นดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง  
กรณีที่ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา  ๓๖,๐๒๐  บาท  อยูแลวใหไดรับเงินเดือนตามที่ไดรับอยู 

(๒) ผูดํ ารงตํ าแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุ ฒิ   ใหไดรับ เงิน เดือนไม เกิน   
๖๔,๓๔๐  บาท  เวนแต  ผูนั้นดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีท่ีผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา  ๖๔,๓๔๐  บาท  อยูแลวใหไดรับ
เงินเดือนตามที่ไดรับอยู 

(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับอื่นที่  ก.พ. กําหนด  ใหไดรับเงินเดือน 
ในอัตราที่  ก.พ.  กําหนด 

ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา   ๖๓   
มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  หรือมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ใหไดรับเงินเดือนตามที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 

ขอ ๕ ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ํ าชั่วคราวยังมีผลใชบังคับ   ผูไดรับแตงตั้ งให 
ดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ถาเงินเดือนที่ไดรับต่ํากวาขั้นตํ่าของระดับที่ไดรับ
แตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิมและไมตํ่ากวาขั้นต่ําชั่วคราว  

ขอ ๖ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเสนอ  ก.พ.  พิจารณาอนุมัติ 
เปนราย ๆ  ไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ   ก .พ .   ฉบับนี้   คือ   โดยที่พระราชบัญญัติระ เบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๔๕  กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไว  ๔  ประเภท  
ไดแก  ตําแหนงประเภทบริหาร  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  และตําแหนงประเภททั่วไป  
และมาตรา  ๔๖  กําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองกับประเภทตําแหนงทั้ง  ๔  ประเภทไว  ประกอบกับ
มาตรา  ๕๐  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่กําหนดไว
ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงทายพระราชบัญญัติดังกลาว  โดยผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด   
ระดับใด  จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
ดังนั้น   เพื่อใหการรับเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ   สอดคลองกับการกําหนดตําแหนง 
ตามมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  และเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไดรับเงินเดือน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการ 

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะไมตํ่ากวากรม  

และใหหมายความรวมถึงสํานักงานรัฐมนตรีดวย 
ขอ ๓ ผูได รับการบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา   ๕๓   วรรคหนึ่ง   หรือมาตรา   ๕๕   

และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา  ๖๔  
ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  
ตามระยะเวลาที่สวนราชการกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป   

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดไมเกินสองคร้ัง  
คร้ังละไมเกินสามเดือน  แตเมื่อรวมกันแลวระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไมเกินหนึ่งป 
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ในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีการพัฒนาขาราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  โดยใหถือวาระยะเวลาในการพัฒนาดังกลาวเปนเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

ขอ ๔ ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและพัฒนา
ขาราชการตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเปนไปตามหลักการที่วาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนข้ันตอน
สุดทายของกระบวนการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการที่มีประสิทธิภาพ  และเพื่อใหขาราชการที่ทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี 

ขอ ๕ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการที่ทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการตามขอ  ๓  
ปฏิบัติ  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยภารกิจ  งานหรือกิจกรรมของงาน   และเปาหมายในการ 
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งตองชี้แจงใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ 
การประพฤติตน  วิธีปฏิบัติงาน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และเกณฑการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  รวมทั้งผลที่จะเกิดข้ึนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ  ๕  ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทําหนาที่สอนงาน  
และใหคําปรึกษาแนะนํา  รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และจัดทําบันทึก
ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทุกสองเดือน  เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควร  ผูบังคับบัญชาตามขอ  ๕  อาจมอบหมายใหขาราชการที่มีความรูความเขาใจ 
ในระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี  ทําหนาที่เปนผูดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งแทนได  ในการนี้  ใหผูไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไป
ดํารงตําแหนงซ่ึงเปนตําแหนงประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไปดํารงตําแหนง 
ซ่ึงเปนตําแหนงประเภทเดียวกันแตตางสายงาน  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม  แตถาเปนตําแหนงประเภทเดียวกัน   
แมจะตางสายงานแตภารกิจ  งานหรือกิจกรรมของงาน  และเปาหมายในการปฏิบัติงานของตําแหนง
ใหมนั้นสอดคลอง  ใกลเคียง  หรือไมแตกตางไปจากตําแหนงเดิม  จะใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิมก็ได 



 หนา   ๓๘ 
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ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไปดํารงตําแหนง 
ซ่ึงเปนตําแหนงคนละประเภทกับตําแหนงเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบั ติหนาที่ราชการ  ถาโอนไป 
ดํารงตําแหนงใหม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
นับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม  แตถาเปนการโอนโดยผลของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  
โดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม   

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และไดออกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ถาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
ตามมาตรา  ๖๓  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

ขอ ๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อให
รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  ใหดําเนินการในกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับโครงสราง  อํานาจหนาที่  ผูบริหาร  และวัฒนธรรม
ของสวนราชการ  รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(๒) การเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  และระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ   

(๓) การอบรมสัมมนารวมกันเพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี 
การดําเนินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง  และการประเมินผลการพัฒนา  ใหเปนไปตามที่

สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด   
ใหสวนราชการนําผลการพัฒนาตามวรรคหนึ่งไปใชประกอบการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย   
ขอ ๙ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการอยางนอยสองคร้ัง  โดยคร้ังแรกใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลา 
สามเดือน  และคร้ังที่สองใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาหกเดือน   

ในกรณีที่มีการกําหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเกินกวาหกเดือน  หรือมีการขยาย
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวดวย   
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ขอ ๑๐ ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการถาผูบังคับบัญชาตามขอ  ๖  ไดพิจารณาแลว

เห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตํ่ากวามาตรฐาน 

ที่กําหนด  อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดําเนินการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมินที่กําหนดไว  แลวรายงานผลการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาสั่งการ 

ตามขอ  ๑๔  ก็ได   

ขอ ๑๑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหกระทําโดยผูบังคับบัญชาตาม  

ขอ  ๕  และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ตามลําดับ  แลวใหรายงานผล

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เพื่อพิจารณา 

ส่ังการตอไป   

ขอ ๑๒ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจํานวนสองคน  โดยตอง

แตงต้ังจากขาราชการที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับมอบหมายตามขอ  ๕   

ขอ ๑๓ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  โดยใหนําบันทึกผลการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ  ๖  และผลการพัฒนาขาราชการตามขอ  ๘  มาประกอบการประเมินดวย   

ใหสวนราชการกําหนดรายละเอียดของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   

โดยในสวนของผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอยตองกําหนดใหประกอบดวย  

ความสามารถในการเรียนรูงาน  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่  และความสําเร็จ

ของงานที่ไดรับมอบหมาย  และในสวนของพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  อยางนอย 

ตองกําหนดใหประกอบดวย  ความประพฤติ  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษาวินัย 

คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของ 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีสัดสวนเทากัน  และผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไดคะแนน 

ในแตละสวนไมนอยกวารอยละหกสิบ  จึงจะถือวาผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตามมาตรฐานที่กําหนด 
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ขอ ๑๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ใหมีคําส่ังใหผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นรับราชการตอไป  แลวแจงใหผูนั้นทราบ 

(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหส่ังขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกไปได
ตามที่เห็นสมควร  แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งปตามขอ  ๓  วรรคสอง  ในการนี้  ใหแสดงเหตุผล
หรือความเห็นไวดวย  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูเกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

(๓) ในกรณีที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมิน 
และปรากฏวาผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นควร
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  ใหส่ังใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  ในการนี้  ใหแสดง
เหตุผลหรือความเห็นไวดวย   แลวแจงใหผูทดลองปฏิบั ติหนาที่ราชการและผู เกี่ยวของทราบ 
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

(๔) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
เห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปหรือไมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ใหมีคําส่ังใหผูนั้นออกจากราชการภายในหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับรายงาน  แลวแจงใหผูนั้นทราบ  
และใหสงสําเนาคําส่ังใหออกจากราชการใหสํานักงาน  ก.พ.  ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง   
ในการนี้  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได  โดยไมจําเปนตองรอ
ใหครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ขอ ๑๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎ  ก.พ.  
ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ในวันที่  กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ใหคงดําเนินการใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามกฎ  ก.พ.  ดังกลาว   

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่  มาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  
หรือมาตรา  ๕๕  และขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามมาตรา  ๖๔  ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  และมีผลการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออก  กฎ  ก.พ.  นี้ 



 
 

 

ที่ นร 1011/ว 13                        

 

 

 

    สํานักงาน ก.พ. 
    ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300   

         11 ธันวาคม  2551 

เรื่อง    การดําเนินการตามบทเฉพาะกาล แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

เรียน    (เวียนกระทรวง  กรม และจังหวัด) 

  ตามที่ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551  แลวนั้น  บัดนี้  ก.พ.ไดจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงตามมาตรา 48  เสร็จ  และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการ 
เขาประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และประกาศ 
ใหทราบเมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 2551  แลว บทบัญญัติในลักษณะ 4  ขาราชการพลเรือนสามัญ   
และลักษณะ 5  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  จึงนํามาใชบังคับ  ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 131  ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551   
เปนตนไป 

   ในการใชบังคับบทบัญญัติดังกลาวขางตน  ระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา 
และออกกฎ ก.พ.  ขอบังคับ  และระเบียบ  หรือกําหนดกรณี  เพื่อปฏิบัติการตามบทบัญญัติ 
ในลักษณะ 4  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ 5  ขาราชการพลเรือนในพระองค  ซึ่งอยู 
ระหวางดําเนินการหลายเรื่อง  ก.พ.จะตองกําหนดการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล  มาตรา 132 
วรรคสอง  และมาตรา 137  ก.พ.จึงมีมติกําหนดการดําเนินการดังตอไปนี้ 

   1.  เพื่อประโยชนในการนําพระราชกฤษฎีกา  กฎ ก.พ.  ขอบังคับ  และระเบียบ 
หรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิม  มาใชบังคับตามบทเฉพาะกาล มาตรา 132  ตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ใชอยูเดิมใหเทียบเทากับตําแหนงในประเภทและระดับ  ตามที่ ก.พ.
กําหนด  ซึ่งไดแจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร 1006/ว 12  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551 
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   2.  การใดที่อยูระหวางดําเนินการตามมาตรา 106  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  การดําเนินการตอไป  ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551  เปนตนไป 
ใหดําเนินการตามมาตรา 100  และมาตรา 133  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551  ประกอบกับการเทียบตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่   
11  ธันวาคม  2551    

   3.  การดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการในกรณีที่จะตองสงเรื่องให 
อ.ก.พ.สามัญ  ตามมาตรา 104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535    
ใหดําเนินการตอไปดังนี้ 

   (1) ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี  เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ใหสงเรื่องให อ.ก.พ.จังหวัด  หรือ อ.ก.พ.กรม  ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยู  แลวแตกรณี  พิจารณา 

   (2) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวง หรือหัวหนา 
สวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ 
นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. 
กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม ปฏิบัติหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวง  ซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยู  แลวแตกรณี 
พิจารณา 

     4.  การพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน  ที่อยูระหวางดําเนินการ 
ตามมาตรา 107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  การดําเนินการตอไป
ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551  เปนตนไป   ใหดําเนินการตามมาตรา  101  และมาตรา 133   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และเพื่อประโยชนในการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณา  ใหถือเสมือนวาผูถูกสั่งพักราชการดํารงตําแหนงเดิม 
ที่เทียบเทากับตําแหนงในประเภทและระดับตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  และสําหรับกรณีใหออกจากราชการไวกอน ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนขาราชการ 
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พลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และขณะที่ถูกสั่ง 
ใหออกจากราชการไวกอนดํารงตําแหนงเดิมที่เทียบเทากับตําแหนงในประเภทและระดับ  ตามที่ 
ก.พ.กําหนด  ซึ่งไดแจงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร 1006/ว 12  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551 

    อนึ่ง  การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือน ซึ่งมีกรณีกระทําผิดวินัย 
หรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่ 11 ธันวาคม  2551  และการดําเนินการ 
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
ที่ไดยื่นไวกอนวันที่ 11  ธันวาคม  2551  ไดมีบทเฉพาะกาลมาตรา 133  มาตรา 134  มาตรา 135
และมาตรา 136  บัญญัติไวแลว 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัด
ทราบดวยแลว 

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 

 

สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร.  0  2547  1631     
โทรสาร   0  2547  1630        

(นายปรีชา  วัชราภัย) 
เลขาธิการ ก.พ. 



 
 

ที่ นร 1004.3/ ว 14  สํานักงาน ก.พ. 
                   ถนนพิษณุโลก กทม. 10300  
 

                               11   ธันวาคม  2551 
 

เรื่อง   การรับรองคุณวุฒิ 
เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกําหนดอัตราเงินเดือน  จํานวน 1 ฉบับ 
                        2. บัญชีอัตราเงินเดือนและระดับตําแหนงและประเภทตําแหนง ของผูไดรับ  
                            ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นจากสถานศึกษา 
                            ในประเทศและตางประเทศ  จํานวน  1 ฉบับ 
 

  ดวยมาตรา 8(10) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551              
บัญญัติให ก.พ. มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น  เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการ   
พลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนง
สําหรับคุณวุฒิดังกลาว 
  ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา  เพื่อใหการรับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแตงต้ังบุคคล 
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  เปนไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 กําหนด  ก.พ.จึงมีมติใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับรองคุณวุฒิ  อัตราเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนรวมทั้งระดับและประเภทตําแหนงของผูที่สวนราชการประสงคจะบรรจุเขารับราชการ 
ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  ทั้งนี้ หลักเกณฑการกําหนดคุณวุฒิเพ่ือเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงสําหรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ใหใชบังคับสําหรับผูที่เขาศึกษา   
ในสถาบันการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด 
ทราบดวยแลว  
                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                                                                          
                                                                               (นายปรีชา   วัชราภัย) 
                                                                                    เลขาธิการ ก.พ.  
ศูนยสรรหาและเลือกสรร 
กลุมหลักสูตรและคุณวุฒิ 
โทร.  0 2547 1921-7   โทรสาร  0 2547 1928 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 
 

หลกัเกณฑ์ วธีิการรับรองคุณวุฒแิละการกาํหนดอตัราเงนิเดอืน 
 

1.  หลกัการ 
  คุณวุฒิ ท่ีจะได้รับการรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตังเป็น 
ข้าราชการพลเรือน ตอ้งเป็นคุณวุฒิตามหลกัสูตรการศึกษาที่จดัการเรียนการสอนโดย
สถาบนัการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเป็นคุณวุฒิจากหลักสูตรการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานตามเกณฑ์สากล  โดยอตัราเงินเดือนท่ีกาํหนดสําหรับคุณวุฒินัน ๆ ตอ้งเหมาะสม 
และเป็นธรรม  

2.  หลกัเกณฑ์และวธีิการรับรองคุณวฒุ ิ
  2.1  การรับรองคุณวฒิุ  พิจารณาจาก 
         1) ตอ้งเป็นคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองวิทย-
ฐานะจากภาครัฐหรือองคก์รวชิาชีพท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
         2) กรณีที ่เป็นหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพ   ตอ้งเป็นการจดัหลกัสูตร
การศึกษาที่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพที่มีอาํนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย 
  2.2  การรับรองคุณวุฒิในประเทศและคุณวุฒิต่างประเทศ กาํหนดแนวทาง       
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวได ้ดงันี 
         1)  การรับรองคุณวฒิุในประเทศ  ก.พ. รับรองคุณวฒิุการศึกษาตามหลกัสูตร
ของสถาบันการศึกษาของราชการหรือเอกชนท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตังขึนโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย  และหลกัสูตรการศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  กล่าวคือ 
              - ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง
(ปวส.)   ตอ้งไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซ่ึงมี
อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดหลกัสูตรมาตรฐานในระดบัอาชีวศึกษา  โดยในทางปฏิบติั สอศ.
จะจดัส่งหลกัสูตรมาตรฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุ
เขา้รับราชการและสถานศึกษาที่ได้จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรมาตรฐานดงักล่าว
จะถือวา่เป็นคุณวฒิุท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานของ  สอศ. โดยปริยาย 
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              - ระดบัอุดมศึกษา  (อนุปริญญา – ปริญญาเอก) ตอ้งไดรั้บการรับรอง
จากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษา โดยในทางปฏิบตัิสถานศึกษาที่ไดจ้ดัการเรียน      
การสอนตามมาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. และสภาสถาบันรับรองหลักสูตรแล้วจะต้อง         
ส่งให ้สกอ. รับทราบมาตรฐานหลกัสูตรดงักล่าว  เพื่อส่งใหส้าํนกังาน ก.พ. พิจารณารับรอง
คุณวฒิุต่อไป 
          2) การรับรองคุณวฒิุต่างประเทศ   ก.พ. รับรองคุณวฒิุการศึกษาจากสถาบนั 
การศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองวิทยฐานะสถาบนัการศึกษาจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมายของประเทศนนั ๆ ใหบ้รรจุเขา้รับราชการได ้ ดงันี 
             - ประเทศซ่ึงรัฐบาลมีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีรับรองวิทยฐานะสถาบนั 
การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาในทุกระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษานัน ๆ ตอ้งไดร้ับ   
การรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐดงักล่าว  
             - ประเทศซ่ึงรัฐบาลไม่ มีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ี รับรองวิทยฐานะ
สถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษา สถาบนัการศึกษานัน ๆ ตอ้งไดร้ับการรับรอง
จากหน่วยงานอิสระท่ีไม่ได้มุ่งหวงัผลกาํไร (Non Profit Organization) ท่ีทาํหน้าท่ีรับรอง
วทิยฐานะสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีทาํหนา้ท่ีรับรองวทิยฐานะมาตรฐานวชิาชีพ 

3.  หลักเกณฑ์การกาํหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
  พิจารณากาํหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหน่งให้ตรงกบั
ความตอ้งการสาํหรับตาํแหน่งมากที่สุด  โดยพิจารณาจากวิชาหลกั หมายถึงวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ/วิชาชีพ  และความสอดคลอ้งกบัการกาํหนดโครงสร้างวิชาหลกัตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดบัการศึกษา  ดงันี 
  3.1 ในกรณีท่ีหลกัฐานการศึกษาระบุสาขาวชิา (discipline) ท่ีศึกษาไว ้ถือเนือหา 
วชิาในหมวดวชิาเฉพาะตามสาขาวชิาท่ีระบุไวใ้นหลกัฐานการศึกษาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 
  3.2 ในกรณีท่ีหลกัฐานการศึกษามิไดร้ะบุวิชาเอก (major) ท่ีศึกษาไว ้หรือระบุ
ไวแ้ตกต่างจากทางใดทางหน่ึงท่ี ก.พ. กาํหนด  ถือจาํนวนหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบ
ทวิภาค (semester) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา โดยถือหลกัว่าตอ้งศึกษาเนือหาวิชานนั ๆ จาก
หมวดวชิาเฉพาะ ดงันี 
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          3.2.1 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ตอ้งศึกษาวิชาเฉพาะไม่นอ้ยกว่า 35
หน่วยกิต 
          3.2.2 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
และอนุปริญญา  ตอ้งศึกษาวชิาชีพ / วชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
          3.2.3 ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี (จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต) ตอ้งศึกษาวิชาเฉพาะ คือวิชาแกน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ในกรณี
หลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง พิจารณาจากรายวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 2 ปีหลงัซ่ึงตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต แลว้จึงพิจารณาจากรายวิชาท่ีศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ-
เทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15   
หน่วยกิต) 
          3.2.4 ระดบัปริญญาโท  พิจารณารายวิชาไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต และพิจารณา
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  
          3.2.5 ระดบัปริญญาเอก  พิจารณารายวิชาและ/หรือสาระของวิทยานิพนธ์
  3.3  ในกรณีท่ีระบบการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษานนัมิไดเ้ป็นระบบ
ทวิภาค  ให้พิจารณาเทียบเคียงกบัระบบทวิภาคตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548   ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.4  สาํหรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพอ่ืน ๆ จากในประเทศ  นอกจาก
ท่ีสาํนกังาน ก.พ. ระบุไวใ้นหนงัสือเวียนฉบบัต่าง ๆ  และปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
จากต่างประเทศ  ก.พ. จะไดพิ้จารณาเทียบเป็นราย ๆ ไป 

4.  การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน  พจิารณาจาก 
  4.1  ระบบการศึกษาตงัแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัของคุณวฒิุท่ีจะรับรอง  
  4.2 การกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  4.3  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  4.4  ลกัษณะของหลกัสูตร (การศึกษา / ฝึกอบรม) 
  4.5  ระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
  4.6  การวดัและประเมินผลการสาํเร็จการศึกษา 
  4.7  การเทียบเคียงกบัคุณวฒิุในระดบัเดียวกนักบัท่ี ก.พ. เคยพิจารณาไวแ้ลว้ 

 
------------------------------------------- 



               

อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ

1 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา  ท่ีมีกาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 4 - 5 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมแลว้  หรือหนงัสืออนุมติับตัรในสาขาวชิา
เดียวกนักบัวฒิุบตัร

5 13,690 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,690

2 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา ท่ีมี
กาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 4 - 5 ปี  ต่อจากวฒิุปริญญา
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมแลว้ หรือหนงัสืออนุมติับตัรใน

5 13,690 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,690

3 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ท่ีมีกาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมแลว้  หรือหนงัสืออนุมติับตัรในสาขาวชิา
เดียวกนักบัวฒิุบตัร

5 13,110 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

4 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา ท่ีมี
กาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมแลว้  หรือหนงัสืออนุมติับตัรใน

5 13,110 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

สิงทีส่งมาดว้ย 2

  การกําหนดอัตราเงินเดอืนหรือค่าตอบแทนและระดบัตําแหน่งและประเภทตําแหน่งของผู้ได้รับปริญญา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ. รับรองแล้ว

ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว
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อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

5 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 13,110 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตทางการแพทยค์ลินิก
ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์-
การแพทยค์ลินิก

4 11,630 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,630

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงท่ีมีหลกัสูตรการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ต่อจากปริญญาทนัตแพทยศาสตร-
มหาบณัฑิต

4 11,630 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,630

8 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต 4 11,140 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,140

9 ปริญญาวทิยาศาสตรการแพทยพ์ื้นฐาน หรือปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตเฉพาะสาขาวชิาท่ีกาํหนดท่ีมี
หลกัสูตรการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
พื้นฐานหลายระดบั ดงัน้ี คือ
9.1 ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  ปริญญาทนัต-
แพทยศาสตรบณัฑิต  และไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพ  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต

4 11,140 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,140

9.2 ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต   ปริญญา
ทนัต-
แพทยศาสตรบณัฑิต  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร-

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

9.3 ไดรั้บปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต 4 10,190 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,190

9.4 ไดรั้บปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 4 9,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

2



อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตรการแพทย-์
คลินิก

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงท่ีมีหลกัสูตรการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  ต่อจากปริญญาโท ในขอ้ 13

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

12 ปริญญาโทท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ย
กวา่  
2 ปี ต่อจากวฒิุปริญญาตรีเฉพาะท่ีกาํหนดในขอ้ 18

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

13 ปริญญาโททัว่ไป หรือเทียบเท่า 4 9,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

14 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  ปริญญาทนัตแพทย-
ศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต

4 10,190 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,190

15 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  ปริญญาทนัตแพทย-
ศาสตรบณัฑิต  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร
บณัฑิต 

4 9,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

16 ประกาศนียบตัรชั้นสูงท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ต่อจากวฒิุปริญญาตรีเฉพาะท่ีกาํหนด
ในขอ้ 18

3 9,470 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,470

17 ประกาศนียบตัรชั้นสูง  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต
ท่ีมีหลกัสูตรการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  ต่อจากวฒิุ
ปริญญาตรีทัว่ไป ในขอ้ 19

3 8,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

8,700

18 ปริญญาตรีท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
5 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย
เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กาํหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือนตาม
หลกัสูตร 5  ปี

3 8,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

8,700

3



อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

19 ปริญญาตรีท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
4 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

3 7,940 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

7,940

20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ย
กวา่ 
3 ปี 6 เดือน ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา-

2 7,420 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

7,420

21 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา
หรือประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ  ท่ีมี
หลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่  3  ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2 7,100 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

7,100

22 ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยม-
ศึกษาตอนปลาย หรือไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี ต่อจากวฒิุ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า

2 6,470 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

6,470

23 ประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตร
กาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 6 เดือน 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า

1 5,970 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,970

24 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัร
ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัร
มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า

1 5,760 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,760

4



อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

25 ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา (ป.กศ.)  หรือ
ประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตร
กาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  ต่อจากวฒิุ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า

1 5,310 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,310

26 ประกาศนียบตัรวชิาผดุงครรภอ์นามยั  หรือ
ประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตร
กาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 6 เดือน 
ต่อจากคุณวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้
หรือเทียบเท่า

1 5,180 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,180

27 ประกาศนียบตัรวชิาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี
หลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้ 
หรือเทียบเท่า

1 5,080 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,080

28 ประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ชั้นตน้ 1 5,080 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,080

29 ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้  และ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า

1 5,080 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,080

5



อนัดับ ข้ัน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
1 Higher  National  Diploma  (HND) 3 7,560 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,560

2 ปริญญาตรีหลกัสูตร  4  ปี ของสหรัฐอเมริกา สาขาวชิา

ท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ  

แต่สถาบนัไดรั้บเฉพาะการรับรองวทิยฐานะสถาบนั

3 7,170 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,170

3 ปริญญาตรีทัว่ไป  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา

สาขาวชิาท่ีไม่ตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขา

วชิาชีพ  และสถาบนัไดรั้บการรับรองวทิยฐานะ

สถาบนั  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวชิา

ท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ และ

สถาบนันนัไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ

3 7,940 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,940

4 ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบนัท่ีไม่ไดรั้บ

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ  แต่ไดรั้บเฉพาะ

การรับรองวทิยฐานะสถาบนั

3 7,940 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,940

5 ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ หรือ  Postgraduate

Diploma  (หลกัสูตรปกติ)

3 8,700 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

8,700

6 Postgraduate  Diploma  

(หลกัสูตรสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ)

3 8,320 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

8,320

7 ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา  สาขาวชิาท่ีตอ้งไดรั้บ  

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ  แต่สถาบนัไดรั้บ

เฉพาะการรับรองวทิยฐานะสถาบนั  

โดยไม่ไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ

4 8,770 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

8,770

ประเทศญีปุ่่น  และ  Asian  Institute  of  Technology)

การกาํหนดอตัราเงนิเดอืนหรือค่าตอบแทนและประเภทตาํแหน่งของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

(สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจกัร  ประเทศออสเตรเลยี  ประเทศนิวซีแลนด์

ลาํดับที่ คุณวุฒิ
อตัราเงนิเดอืนเดมิ อตัราเงนิเดอืนใหม่

1



อนัดับ ข้ัน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
ลาํดับที่ คุณวุฒิ

อตัราเงนิเดอืนเดมิ อตัราเงนิเดอืนใหม่

8 ปริญญาโททัว่ไป  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา

สาขาวชิาท่ีไม่ตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขา

วชิาชีพ  และสถาบนัไดรั้บการรับรองวทิยฐานะ-

สถาบนั  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากสถาบนัท่ีไม่ไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขา

วชิาชีพ แต่ไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสถาบนั  

หรือ  Doctor  of  Pharmacy   จากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพของสหรัฐอเมริกา

4 9,700 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

9 ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์  

และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพในประเทศ

4 10,190 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

10,190

10 ปริญญาตรีหลกัสูตร  5  ปี  +  ปริญญาโทในสาขาวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ

4 10,660 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

11 ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์  

และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาโทในสาขาวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้ง

4 11,140 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

11,140

12 ปริญญาเอก  5 13,110 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

13 ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์  

และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาเอกในสาขาวชิา

ท่ีเก่ียวขอ้ง

5 13,690 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

13,690
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    11  ธนัวาคม  2551 

เรื�อง       หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน      (เวยีน  กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

อา้งถึง   หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 0708.4/ว 15  ลงวนัที� 9 กนัยายน 2535 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   1. หลกัเกณฑ ์และวธีิดาํเนินการ สอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
    2. หลกัสูตร และวธีิการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
    3. หลกัเกณฑ ์และวธีิการนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไปขึ;นบญัชีเป็น 
ผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื�น 

  ดว้ยมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ไดบ้ญัญติัว่า 
การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั เพื�อแต่งตั;งให้ดาํรงตาํแหน่งใด ให้
บรรจุและแต่งตั;งจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนั;น โดยบรรจุและแต่งตั;งตามลาํดบัที�ในบญัชี 
ผูส้อบแข่งขนัได้  การสอบแข่งขนั  การขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้ และรายละเอียดเกี�ยวกบัการ
สอบแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด  

  ก.พ. พิจารณาแลว้จึงมีมติใหก้าํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขการสอบแข่งขนั
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการไว ้ ดงัต่อไปนี;  
  1. การดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือน
สามญัในตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบติังาน และตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ 
ให้มีการสอบ 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะ
ตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยมีผูด้าํเนินการ ดงันี;  

(1)  ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ในกรณีที� 
ก.พ. ไม่ไดด้าํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  ก.พ. อาจมอบหมายใหส่้วนราชการเป็น
ผูด้าํเนินการสอบกไ็ด ้

ที�ที� นร 1004.1/ว 15 สาํนกังาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 
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(2) ส่วนราชการดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะ
ตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  เพื�อบรรจุในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�ง โดยรับสมคัร
จากผูส้อบผา่นภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ของ ก.พ.  

ในวุฒิการศึกษาที� ก.พ. ยงัมิได้ดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั�วไป  ให้ส่วนราชการดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  ภาคความรู้ความสามารถ 
ที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง   เพื�อบรรจุในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�ง
โดยใชข้อ้สอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป ของ ก.พ.   

(3) ในกรณีที�เห็นสมควร ก.พ. อาจดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั�วไป  ภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง สาํหรับ
ตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�งหรือหลายตาํแหน่งกไ็ด ้
  2. การดาํเนินการสอบแข่งขนั ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีดาํเนินการ ที� 
ก.พ. กาํหนดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1  

3. ใหผู้ส้มคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสาํหรับการสมคัรสอบ ดงันี;  
(1) อตัราครั; งละ 100 บาท สาํหรับสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  
(2) อตัราตาํแหน่งละ 200 บาท สาํหรับสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้

เฉพาะตาํแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  
(3) อตัราตาํแหน่งละ 300 บาท สําหรับสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  

ภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง   

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื�อไดป้ระกาศรายชื�อว่าเป็นผูมี้สิทธิเขา้
สอบแลว้ เวน้แต่มีการยกเลิกการสอบครั; งนั;นทั;งหมด  เนื�องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
ตามขอ้ 6  จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูที้�มิไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั;น 

4. การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบไดใ้หถื้อเกณฑว์่า ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนในการสอบ 
แต่ละภาค ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 60 ทั;งนี;  ใหค้าํนึงถึงหลกัวชิาการวดัผลดว้ย 

5. การสอบแข่งขนัจะตอ้งสอบตามหลกัสูตรทุกภาคตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2  เวน้แต่ 
ก.พ. จะพิจารณากาํหนดเป็นอย่างอื�น 
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ในการสอบแข่งขนั คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบ 
สอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป หรือภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตาํแหน่งก่อน 
แลว้จึงให้ผูที้�สอบไดค้ะแนนตามเกณฑ์ที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 4 สอบในภาคอื�นต่อไปก็ได ้

6. กรณีที�ปรากฏวา่มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอนัอาจทาํใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผูด้ ําเนินการ
สอบแข่งขนัทราบ เพื�อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบแข่งขนัครั; งนั;นทั;งหมด ไม่ว่าจะมีการ
ประกาศขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดไ้ปแลว้หรือไม่ หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบแข่งขนัเฉพาะวิชา 
หรือเฉพาะภาคที�เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถา้หากผูด้าํเนินการ
สอบแข่งขันให้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้วก็ให้ดําเนินการ
สอบแข่งขนัเฉพาะวิชานั;นหรือเฉพาะภาคนั;นใหม่ สาํหรับผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป  

7. การขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงลาํดบัที�จากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลาํดบั  ในกรณีที�มีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบั
ตาํแหน่งมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัที�สูงกวา่ ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนั ใหผู้ ้
ไดค้ะแนนภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัที�สูงกว่า  ถา้ยงัคง
ไดค้ะแนนเท่ากนัอีก กใ็หผู้ไ้ดรั้บเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นลาํดบัที�สูงกวา่   

8. บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ; นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขนัอยา่งเดียวกนันั;นอีก และไดขึ้;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้ บญัชีผูส้อบแข่งขนัได้
ครั; งก่อนเป็นอนัยกเลิก เวน้แต่ในกรณีที�ไดมี้การเรียกตวัผูส้อบแข่งขนัไดผู้ใ้ดให้มารายงานตวัเพื�อ
รับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผูส้อบแข่งขันได้  จะมีอายุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีการขึ; นบัญชีผู ้
สอบแข่งขนัไดใ้หม่ แลว้แต่กรณี ก็ให้การขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้รั; งก่อนนั;นยงัคงมีผลใช้ได้
ต่อไป แต่ทั;งนี;  ตอ้งไม่เกิน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัที�บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั;นมีอายุครบ 2 ปี 
หรือวนัที�ขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่ แลว้แต่กรณี 

9.  กรณีที�ส่วนราชการมีตาํแหน่งวา่ง ในตาํแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบติังาน และ
ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ ซึ� งตอ้งการบุคคลที�มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกนั และมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที�เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที�ได้มีการ
สอบแข่งขนัและขึ;นบญัชีไว ้ ใหส่้วนราชการสามารถนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไป
ขึ;นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื�นไดโ้ดยเรียกผูส้อบแข่งขนัไดม้ารับการประเมินความ
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เหมาะสมกบัตาํแหน่งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที� ก.พ. กาํหนดในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3  โดยใหเ้รียกเป็น
จาํนวน 3 เท่าของตาํแหน่งวา่ง แต่ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน  โดยเรียกตั;งแต่ลาํดบัแรกของผูที้�ยงัไม่ไดรั้บการ 
บรรจุไปตามลาํดบัต่อกนัไปเรื�อย ๆ โดยไม่ซํ; ากนั และเมื�อเรียกจนถึงคนสุดทา้ยในบญัชีแลว้ แต่บญัชี
ยงัไม่ยกเลิกให้ยอ้นกลบัมาเริ�มเรียกตั;งแต่ลาํดบัแรกของผูที้�ยงัไม่ไดรั้บการบรรจุอีก ในกรณีที�มีผู ้
สอบแข่งขนัไดเ้หลืออยูใ่นบญัชีนอ้ยกวา่ 10 คน ใหเ้รียกตามจาํนวนที�เหลืออยูใ่นบญัชีได ้

ทั;งนี;  คาํวา่ “ตาํแหน่งอื�น” ใหห้มายถึง ชื�อตาํแหน่งเดียวกนัแต่ต่างส่วนราชการดว้ย 
10. ผูใ้ดไดขึ้;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ถา้มีกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี;  ใหย้กเลิก

การขึ;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้คือ 
(1) ผูน้ั;นไดข้อสละสิทธิจากการบรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งที�สอบได ้
(2) ผูน้ั;นไม่มารายงานตวัเพื�อรับการบรรจุเขา้รับราชการ ภายในเวลาที�ส่วนราชการ

กาํหนด โดยมีหนงัสือส่งทางไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) แจง้ใหท้ราบกาํหนดเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
5 วนั นบัตั;งแต่วนัที�ที�ทาํการไปรษณียรั์บฝาก หรือมีหนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนแจง้ใหท้ราบ
กาํหนดเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั นบัตั;งแต่วนัที�ที�ทาํการไปรษณียรั์บฝาก  

(3) ผูน้ั;นมีเหตุที�ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที�ราชการได้ตามกาํหนดเวลาที�จะ
บรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งที�สอบแข่งขนัได ้

(4) ผูน้ั;นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งที�สอบแข่งขนัได้
โดยการโอน แต่ส่วนราชการที�จะบรรจุไม่รับโอน และไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้แลว้วา่จะไม่รับโอน 
ผูน้ั;นจึงไม่ประสงคจ์ะรับการบรรจุและแต่งตั;ง 

(5) ผูน้ั;นไดรั้บการบรรจุและแต่งตั;งในตาํแหน่งใดที�สอบไดไ้ปแลว้ ใหย้กเลิก 
การขึ;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดทุ้กบญัชีในการสอบครั; งเดียวกนั 

ในกรณีที� เป็นการประกาศรับสมัครสอบครั; งเดียวกัน ตาํแหน่งเดียวกัน  
ประเภทเดียวกนั  ระดบัเดียวกนั และแยกขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้เป็นรายบญัชี เพื�อบรรจุใน
กระทรวง กรม เป็นการทั�วไป ในหน่วยราชการใด และในทอ้งที�ใดไวแ้ลว้ ถา้มีกรณีจะตอ้งยกเลิก
การขึ;นบญัชีผูใ้ดจากบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดก็ให้ยกเลิกการขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชี
อื�นดงักล่าวดว้ย 

11. ผูใ้ดถูกยกเลิกการขึ;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดไปแลว้ ถา้
บญัชีนั;นยงัไม่ยกเลิก และ ก.พ. หรือส่วนราชการ แลว้แต่กรณี พิจารณาเห็นว่า  ผูน้ั;นมีหลกัฐานว่า 
มีเหตุผลอนัสมควรมิไดห้ลีกเลี�ยงหรือเลือกโอกาสที�จะบรรจุ จะอนุมติัใหขึ้;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีเดิม
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เป็นลาํดบัแรก ที�จะบรรจุในครั; งต่อไปตามเดิมกไ็ด ้ สาํหรับผูซึ้� งถูกยกเลิกการขึ;นบญัชี เนื�องจากไป
รับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร เมื�อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหาย และประสงคจ์ะเขา้รับราชการในตาํแหน่งที�สอบได ้และบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั;นยงัไม่
ยกเลิก ใหขึ้;นบญัชีผูน้ั;นไวใ้นบญัชีเดิม  เป็นลาํดบัแรกที�จะบรรจุในครั; งต่อไป 

12. หลกัเกณฑ์และวิธีการในขอ้ 1 (2) วรรคแรก ให้มีผลใช้บงัคบัตั; งแต่วนัที� 18 
กมุภาพนัธ์  2552 

13. การใดที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการตามหนงัสือที�อา้งถึง ก่อนวนัที�หนงัสือฉบบันี; ใช้
บงัคบั ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขตามหนงัสือดงักล่าวต่อไปจนกวา่จะแลว้เสร็จ 

ในกรณีที�มีการขึ;นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดไ้ปก่อนวนัที�หนงัสือนี;จะมีผลใชบ้งัคบัแต่
บญัชีนั;นยงัมีอายุหรือใชไ้ดอ้ยู ่  หรือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้�เกิดขึ;นจากการดาํเนินการตามวรรคหนึ�ง 
ใหถื้อเป็นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดต้ามหนงัสือฉบบันี;  ทั;งนี;  บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งใด หาก 
ก.พ. จัดตําแหน่งนั; นให้เป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ก็ให้ถือว่าเป็นบัญชี 
ผูส้อบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั;น และให้บรรจุแต่งตั; งในตาํแหน่ง
ดงักล่าวต่อไปได ้

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และถือปฏิบติัต่อไป ทั;งนี;ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบ
ดว้ยแลว้ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     

          (นายปรีชา  วชัราภยั) 
               เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
ศนูยส์รรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพื�อรับราชการ 
โทร. 0 2547 1941-48   
โทรสาร 0 2547 1954 
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หลกัเกณฑ์ และวธีิดําเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  

ในตําแหน่งประเภททั�วไป ระดับปฏบัิติงาน และตําแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏบัิติการ 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที� 11 ธันวาคม 2551) 

------------------------------ 

 การดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการใหส่้วนราชการดาํเนินการ ดงันี#  

 1.  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัตั#งคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัขึ#นคณะหนึ�ง 
จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร 
อาํนวยการ หรือวชิาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษขึ#นไป โดยมีหวัหนา้ส่วนราชการหรือรองหวัหนา้
ส่วนราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน ผูแ้ทน ก.พ. อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ และ
ใหผู้ท้าํหนา้ที�เกี�ยวกบังานการเจา้หนา้ที� เป็นเลขานุการ  
 2. ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัตั#งกรรมการคนหนึ�งเป็นรองประธานกรรมการ เพื�อทาํ
หนา้ที�ประธานในกรณีที�ประธานไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้

3. ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั กาํหนด หลกัสูตร และวิธีการสอบ จดัทาํ
ประกาศรับสมคัร วางแผนดาํเนินการสอบ และการอื�นไดต้ามความจาํเป็น 

4. ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรสอบ โดยมีรายละเอียดในเรื�องต่าง ๆ 
ดงันี#  

(1) ชื�อตาํแหน่งที�จะบรรจุและแต่งตั#ง และเงินเดือนที�จะไดรั้บ 
(2) จาํนวนตาํแหน่งวา่งครั# งแรก 
(3) ลกัษณะงานที�ปฏิบติัของตาํแหน่ง 
(4) คุณสมบัติทั�วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตาํแหน่งของผูมี้สิทธิสมคัรสอบ 
(5) กาํหนดการ และวธีิการรับสมคัรสอบ 
(6) เอกสารและหลกัฐานที�ใชใ้นการสมคัรสอบ 
(7) หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั เกณฑ์การตดัสิน การขึ#นบญัชี และ

การยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้
(8) เงื�อนไข หรือขอ้ความอื�น ๆ ที�ผูส้มคัรสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการ

นั#น ๆ จะไม่รับโอนผูส้อบแข่งขนัได ้ เป็นตน้ 
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 5. ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรและให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั�วกนั
ก่อนวนัรับสมคัรไม่นอ้ยกว่า  5 วนัทาํการ โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.พ.  เวบ็ไซตข์อง
ส่วนราชการที�รับสมคัร ปิดประกาศรับสมคัรในที�เปิดเผย และประกาศรับสมคัรทางสื�ออื�นๆ  ตาม
ความเหมาะสม 
 6. ให้ผูด้ ําเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีการรับสมัครสอบ โดยให้มีกาํหนดเวลา 
รับสมคัรสอบไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทาํการ 

ในกรณีที�มีเหตุผลและความจาํเป็นตอ้งขยายกาํหนดเวลารับสมคัรสอบแข่งขนั
ตามที�คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัเสนอแนะ ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัอาจประกาศขยาย
กาํหนดเวลารับสมคัรสอบได ้แต่ทั#งนี#  เวลาที�จะขยายตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทาํการ นบัตั#งแต่วนั
ถัดจากวนัสุดท้ายของการรับสมัครสอบ และจะต้องประกาศการขยายเวลานั# นก่อนวนัปิด 
รับสมคัรสอบครั# งนั#นดว้ย 

7. ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้สอบ ก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า 
5 วนัทาํการ 

8. เมื�อไดด้าํเนินการสอบแข่งขนัเสร็จแลว้ ให้คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อผูด้าํเนินการสอบแข่งขัน เพื�อผูด้าํเนินการสอบแข่งขันจะได้
ประกาศขึ#นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดต่้อไป 

9. กรณีส่วนราชการเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั
ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี#  

  (1) เมื�อสอบเสร็จสิ#นแลว้ ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัรายงานไปยงัสาํนกังาน  
ก.พ. ภายใน 5 วนัทาํการ นบัตั#งแต่วนัประกาศผลการสอบ โดยใหส่้งเอกสารประกอบการรายงาน 
ดงัต่อไปนี#  

   1) ขอ้สอบภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง วชิาละ 1 ชุด 
   2) บญัชีกรอกคะแนน 1 ชุด พร้อมแฟ้มขอ้มูลที�เป็น Excel 
   3) สาํเนาบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้1 ชุด 
  (2) เมื�อมีการยกเลิกการขึ# นบญัชีผูส้อบแข่งขันได้ หรือขึ# นบญัชีผูใ้ดไว้

ตามเดิมใหแ้จง้ไปยงัสาํนกังาน ก.พ. ภายใน 5 วนัทาํการ นบัตั#งแต่วนัยกเลิกหรือขึ#นบญัชีผูน้ั#น 
----------------------------------------- 
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หลักสูตรและวธิีการสอบแข่งขัน เพื�อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในตําแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบัตงิาน และตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏบิัตกิาร 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที� 11 ธันวาคม 2551) 

-------------------------------- 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถ ดงัต่อไปนี�  โดยวิธีการสอบขอ้เขียน  

 1. วิชาความสามารถทั�วไป  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 (1) ความสามารถทางดา้นการคิดคาํนวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื�องตน้ 

การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของจาํนวนหรือปริมาณ การแกปั้ญหาเชิงปริมาณ และขอ้มลูต่าง ๆ 
 (2) ความสามารถดา้นเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสมัพนัธ์เชื�อมโยงของคาํ ขอ้ความ หรือ
รูปภาพ  การหาขอ้ยติุ หรือขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลจากขอ้ความ สัญญลกัษณ์ สถานการณ์หรือ
แบบจาํลองต่าง ๆ 

 2. วิชาภาษาไทย   (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

   (1) ความเขา้ใจภาษา 
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทาํความเขา้ใจกบับทความ หรือขอ้ความที�
กาํหนดใหแ้ลว้ตอบคาํถามที�ตามมาในแต่ละบทความ หรือขอ้ความ ทั�งนี�  รวมไปถึงการสรุปความ และ
ตีความดว้ย  
   (2) การใชภ้าษา 
  ทดสอบความสามารถในการเลือกใชค้าํหรือกลุ่มคาํ การเขียนประโยคไดถ้กูตอ้งตาม
หลกัภาษาและการเรียงขอ้ความ 
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ข. ภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

  ทดสอบความรู้ความสามารถที�ใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ที� โดยเฉพาะตามที�ระบุ
ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง และที�กาํหนดเป็นขอบข่ายงานที�ปฏิบติัของตาํแหน่ง โดยวิธีการสอบ
ขอ้เขียน หรือวธีิสอบปฏิบติั หรือวิธีอื�นใด วิธีหนึ�ง หรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม  ทั�งนี�  จะ
รวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออยา่งเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอยา่ง โดยกาํหนดคะแนนเต็ม
วิชาละ หรืออยา่งละกี�คะแนนก็ไดต้ามความสําคญั เมื�อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใด
และโดยวิธีใด ให้ระบุในประกาศรับสมคัรสอบอยา่งชดัเจนดว้ย 

ค. ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  ใหป้ระเมินบุคคลเพื�อพิจารณาความเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที�จากประวติัส่วนตวั 
ประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที�ปรากฏของผูเ้ขา้สอบ และจากการ
สมัภาษณ์ ทั�งนี�  อาจใชว้ธีิการอื�นใดเพิ�มเติม เพื�อพิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู้ที�
อาจใชเ้ป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานในหนา้ที� ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตวัเขา้กับ
ผูร่้วมงาน รวมทั�งสงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื�น 
เป็นตน้ และรวมถึงสมรรถนะหลกั สมรรถนะที�จาํเป็นของตาํแหน่ง 

-------------------------------------- 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 

หลกัเกณฑ์และวธีิการนํารายชื�อผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งหนึ�ง 

ไปขึ'นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งอื�น 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที�  11  ธันวาคม  2551) 

-------------------------------------------- 

 การนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไปขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้

ในตาํแหน่งอื�น ใหส่้วนราชการ  ดาํเนินการ ดงันี$  

1. ให้ส่วนราชการตั$งคณะกรรมการดาํเนินการนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งหนึ� งไปขึ$ นบัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันได้ในตาํแหน่งอื�นขึ$ นคณะหนึ� ง ประกอบด้วย

ขา้ราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 3 คน โดยตั$งกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการและตั$งผูแ้ทน ก.พ. เป็นกรรมการดว้ย 

2. ให้คณะกรรมการตามขอ้ 1  ดาํเนินการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง

ของผูที้�จะนาํรายชื�อไปขึ$นบญัชีโดยกาํหนดวิธีการประเมิน ซึ� งอาจดาํเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์   

วิธีสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบติัหรือวิธีอื�นใด วิธีหนึ� งหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม   

ในการนี$  คณะกรรมการอาจตั$งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกขอ้สอบ กรรมการทดสอบการ

ปฏิบติังาน หรือกรรมการอื�นหรือเจา้หนา้ที�ใหด้าํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูผ้า่นการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ใหถื้อเกณฑ์

วา่ตอ้งเป็นผูไ้ดค้ะแนนประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งรวมทั$งสิ$นไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 60 

3. ให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการเรียกผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งหนึ�งมาเพื�อเขา้รับการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งอื�นตามขอ้ 2 ดงันี$  

 (1)  ประสานกบัส่วนราชการเจา้ของบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้พื�อใหไ้ดชื้�อ

และที�อยูข่องผูส้อบแข่งขนัไดใ้นบญัชีที�ยงัไม่ไดรั้บการบรรจุเรียงตามลาํดบั ตามจาํนวนที� ก.พ. 

กาํหนด 

  (2)  แจง้ใหผู้ส้อบแข่งขนัไดต้ามรายชื�อและจาํนวนตามขอ้ 3(1) สมคัรเขา้รับ

การประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง โดยแจง้เป็นหนงัสือส่งทางไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) 
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ก่อนวนัเริ�มรับสมคัรไม่นอ้ยกว่า  5 วนั และกาํหนดระยะเวลารับสมคัรไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทาํการ 

ทั$งนี$  ในหนงัสือดงักล่าวใหแ้จง้ดว้ยวา่ 

   ก.  ผูที้�ไม่ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการประเมินความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งที�จะนาํรายชื�อไปขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื�น หรือสมคัรเขา้รับการ

ประเมินแลว้ แต่ไม่ไดขึ้$นบญัชี ยงัคงมีชื�ออยู่ในบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งเดิมและมี

สิทธิอยูต่ามเดิม 

   ข.  ผูไ้ดรั้บแจง้ให้สมคัร หรือผูส้มคัรเขา้รับการประเมินความ

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหรือผูที้�ไดขึ้$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งที�ประเมินนี$  ผูใ้ด

ไดรั้บการเรียกตวัและไดแ้จง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ว่าจะรับการบรรจุ หรือไดรั้บ

การบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งที�ใชน้าํรายชื�อมาดาํเนินการเพื�อขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้

ในตาํแหน่งอื�น หรือในตาํแหน่งอื�นๆ ของการสอบครั$ งเดียวกนักบัตาํแหน่งดงักล่าว ผูน้ั$นหมด

สิทธิเขา้รับการประเมิน หรือหมดสิทธิที�จะไดขึ้$นบญัชี หรือหมดสิทธิที�จะไดรั้บการบรรจุและ

แต่งตั$งในตาํแหน่งที�ประเมินนี$แลว้แต่กรณี 

   ค.  การประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งจะใชว้ธีิการตามขอ้ 2 

วธีิใดวธีิหนึ�ง หรือหลายวิธีกไ็ด ้

4.  ให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  กาํหนดเลขประจาํตวัผูส้มคัรเขา้รับการประเมิน

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ตามลาํดบัก่อนหลงัที�สมคัร และประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รับการ

ประเมินโดยมีสาระสาํคญัดงันี$   เลขประจาํตวัผูเ้ขา้รับการประเมิน  เลขประจาํตวัผูส้อบแข่งขนัได้

ในบญัชีเดิม  ชื�อตาํแหน่งในบญัชีเดิมและชื�อ – ชื�อสกลุ 

5.  การขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงลาํดบัที�จากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงลง

มาตามลาํดบั ถา้ไดค้ะแนนเท่ากนัให้ผูไ้ดรั้บเลขประจาํตวัเขา้รับการประเมินก่อนเป็นผูอ้ยู่ใน

ลาํดบัที�สูงกว่า  และให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  ประกาศการขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งอื�นนั$นเรียงตามลาํดบัที� โดยมีสาระสาํคญัตามขอ้ 4  ดว้ย และส่งประกาศการขึ$นบญัชีนั$น

ไปยงัส่วนราชการเจา้ของบญัชีตามขอ้  3(1)  จาํนวน  1 ชุด ภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนั

ประกาศการขึ$นบญัชี 
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6.  เมื�อจะเรียกผูไ้ดขึ้$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดต้ามขอ้ 5  มารายงานตวัเพื�อรับ

การบรรจุตามลาํดบัที�ในบญัชีใหต้รวจสอบกบัส่วนราชการเจา้ของบญัชีตามขอ้  3(1)  เสียก่อนว่า 

ผูที้�จะเรียกมารายงานตวันั$นยงัคงมีสิทธิที�จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั$งตามนยัขอ้ 3(2) ข. แลว้

จึงมีหนังสือเรียกผู ้นั$ นมารายงานตัว โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั$ งนี$  ว ันที�

กาํหนดให้มารายงานตวัตอ้งเป็นวนัที�หลงัจากที�มีหนังสือให้มารายงานตวัไม่น้อยกว่า  5 วนั 

และในวนัที�ผูส้อบแข่งขนัไดม้ารายงานตวัให้ตรวจสอบผูที้�มารายงานตวัเพื�อจะรับการบรรจุ

ดว้ยว่า ผูน้ั$นยงัคงเป็นผูมี้สิทธิที�จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั$งตามนัยขอ้ 3(2) ข. อยู่หรือไม่  

หากผูน้ั$ นยงัคงมีสิทธิที�จะได้รับการบรรจุและแต่งตั$ งอยู่ ก็ให้ผูน้ั$ นแสดงความจาํนงเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรว่า จะรับการบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งที�มารายงานตวัครั$ งนี$  และขอสละสิทธิ

การบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งอื�นๆ ในการสอบครั$ งเดียวกนักบัตาํแหน่งที�จะรับการบรรจุ

ครั$ งนี$   แลว้ส่งหลกัฐานการสละสิทธินั$นไปขอใหส่้วนราชการเจา้ของบญัชีตามขอ้ 3(1) คดัชื�อ 

ผูน้ั$นออกจากบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้เดิมและส่งหลกัฐานการสมคัรสอบของผูน้ั$นที�มีอยู่ทาง 

ส่วนราชการเจา้ของบญัชีเดิมมาใหโ้ดยเร็วแลว้สั�งบรรจุและแต่งตั$งตามลาํดบัที�ในบญัชี 

---------------------------------------------- 



 

 

 

ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐  สํานักงาน ก.พ.  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง  

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง   ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  
 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๙ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ 
 พลเรือนสามัญ (เอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค))  

 ๒.  ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน จากสถานศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง (เอกสารแนบท้าย ๓ (ก) – (ค))  

 ๓. อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ 
 พลเรือนสามัญ (เอกสารแนบท้าย ๑ (ง) – (ฉ))  

 ๔. ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนจากสถานศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง (เอกสารแนบท้าย ๓ (ง) – (ฉ))  

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑ – ๒  ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับอัตรา
เงินเดือนให้สูงข้ึน และกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว น้ัน 

เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติให้ใช้จ่าย
งบประมาณสําหรับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาและการปรับเงินเดือนชดเชยให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ก.พ. จึงปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง และอัตราเงินเดือนท่ีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญได้รับเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิของหนังสือท่ีอ้างถึง ๑ โดยให้ใช้อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. 
รับรอง และอัตราเงินเดือนท่ีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเพ่ิมข้ึน 
ตามคุณวุฒิตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือฉบับน้ีแทน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

๑. การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จนถึง 
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (๒) 
 



๒ 

ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือน้ี (เอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค)) เช่น ลําดับท่ี ๑๓ คุณวุฒิปริญญาโทท่ัวไป 
กําหนดช่วงเงินเดือนต้ังแต่ ๑๖,๔๐๐ – ๑๘,๐๔๐ บาท  

๒. การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (๒) ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ ของหนังสือน้ี 
(เอกสารแนบท้าย ๑ (ง) – (ฉ)) เช่น ลําดับท่ี ๑๓ คุณวุฒิปริญญาโทท่ัวไป กําหนดช่วงเงินเดือนต้ังแต่ 
๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท 

๓. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิท่ีบรรจุเข้ารับราชการ
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้นําข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือ 
ท่ีอ้างถึง ๑ และข้อ ๑ และข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๒ มาใช้โดยอนุโลม โดยใช้ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับ 
ตามคุณวุฒิ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ ของหนังสือน้ี (เอกสารแนบท้าย ๓ (ก) – (ค))  

๔. การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้นําข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือ 
ท่ีอ้างถึง ๑ และข้อ ๑ และข้อ ๒ ของหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๒ มาใช้โดยอนุโลม โดยใช้ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับ 
ตามคุณวุฒิ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๔ ของหนังสือน้ี (เอกสารแนบท้าย ๓ (ง) – (ฉ))  

อน่ึง งบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายเพ่ือการให้ได้รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง
และการให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการใช้จากเงินเหลือจ่าย
ของส่วนราชการก่อน หากไม่พอให้ใช้จ่ายจากงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ส่วนงบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายเพ่ือการให้ได้รับเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองและการให้ได้รับ
เงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้แต่ละส่วนราชการต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ 
โทร.   ๐ ๒๕๔๗ ๑๕๒๘ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๕๒๖ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 

๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๙,๖๑๐ - ๒๑,๕๘๐ ๒๐,๖๑๐ - ๒๒,๖๘๐

๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรม

ไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร

ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๙,๖๑๐ - ๒๑,๕๘๐ ๒๐,๖๑๐ - ๒๒,๖๘๐

๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มี

กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 

๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๙,๐๐๐ - ๒๐,๙๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง



๒ เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรม

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๙,๐๐๐ - ๒๐,๙๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐

๕ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๙,๐๐๐ - ๒๐,๙๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐

๖ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

การแพทย์คลินิกที่มีหลักสูตรกําหนดเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๓๓๐ - ๑๙,๐๗๐ ๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐

๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญา

ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๓๓๐ - ๑๙,๐๗๐ ๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐

๘ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๘๒๐ - ๑๘,๕๑๐ ๑๗,๙๒๐ - ๑๙,๗๒๐



๓ เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๙ ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พื้นฐาน หรือ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะ

สาขาวิชาที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐาน

หลายระดับ ดังน้ี คือ

๙.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๘๒๐ - ๑๘,๕๑๐ ๑๗,๙๒๐ - ๑๙,๗๒๐

๙.๒ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๓๑๐ - ๑๗,๙๕๐ ๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐

๙.๓ ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๘๒๐ - ๑๗,๔๑๐ ๑๖,๙๒๐ - ๑๘,๖๒๐

๙.๔ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๓๐๐ - ๑๖,๘๓๐ ๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐

๑๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๓๑๐ - ๑๗,๙๕๐ ๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐

๑๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ต่อจาก

ปริญญาโทในข้อ ๑๓

วิชาการ

ระดับปฏิบัติการ

๑๖,๓๑๐ - ๑๗,๙๕๐ ๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐



๔ เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๑๒ ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี

เฉพาะที่กําหนดในข้อ ๑๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๓๑๐ - ๑๗,๙๕๐ ๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐

๑๓ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๓๐๐ - ๑๖,๘๓๐ ๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐

๑๔ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๘๒๐ - ๑๗,๔๑๐ ๑๖,๙๒๐ - ๑๘,๖๒๐

๑๕ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๓๐๐ - ๑๖,๘๓๐ ๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐

๑๖ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร ๖ ปี)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๓๐๐ - ๑๖,๘๓๐ ๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐

๑๗ ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มีหลักสูตร

กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนด

ในข้อ ๑๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๒๙๐ - ๑๔,๖๒๐ ๑๔,๙๑๐ - ๑๖,๔๑๐

๑๘ ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 

๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ ๒๑

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๔๘๐ - ๑๓,๗๓๐ ๑๔,๑๐๐ - ๑๕,๕๑๐



๕ เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๑๙ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.

กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕  ปี

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๔๘๐ - ๑๓,๗๓๐ ๑๔,๑๐๐ - ๑๕,๕๑๐

๒๐ ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มี

หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๖๘๐ - ๑๒,๘๕๐ ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐

๒๑ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค ๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๖๘๐ - ๑๒,๘๕๐ ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐

๒๒ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเทียบเท่า 

(เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ของสายงานคีตศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และ

นาฏศิลป์)

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๑๑,๖๘๐ - ๑๒,๘๕๐ ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐

๒๓ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ

ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๖ เดือน 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๙,๖๔๐ - ๑๐,๖๑๐ ๑๐,๕๔๐ - ๑๑,๖๐๐



๖ เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๒๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ

ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓  ปี 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๙,๓๐๐ - ๑๐,๒๓๐ ๑๐,๒๐๐ - ๑๑,๒๒๐

๒๕ ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง

คีตศิลป์ชั้นสูง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นสูง

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๙,๓๐๐ - ๑๐,๒๓๐ ๑๐,๒๐๐ - ๑๑,๒๒๐

๒๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๘,๖๔๐ - ๙,๕๑๐ ๙,๕๔๐ - ๑๐,๕๐๐



๗ เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๒๗ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๘๔๐ - ๘,๖๓๐ ๘,๕๒๐ - ๙,๓๘๐

๒๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๖๒๐ - ๘,๓๙๐ ๘,๓๐๐ - ๙,๑๓๐

๒๙ ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นกลาง

คีตศิลป์ชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นกลาง

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๖๒๐ - ๘,๓๙๐ ๘,๓๐๐ - ๙,๑๓๐

๓๐ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒  ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๑๕๐ - ๗,๘๗๐ ๗,๘๓๐ - ๘,๖๒๐



๘ เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๓๑ ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี

หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจากคุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๐๑๐ - ๗,๗๒๐ ๗,๖๙๐ - ๘,๔๖๐

๓๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๖,๙๑๐ - ๗,๖๑๐ ๗,๕๙๐ - ๘,๓๕๐

๓๓ ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นต้น  

คีตศิลป์ชั้นต้น หรือดุริยางคศิลป์ชั้นต้น

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๖,๙๑๐ - ๗,๖๑๐ ๗,๕๙๐ - ๘,๓๕๐

๓๔ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  และ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรม

ประโยค ๖ - ๘

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๖,๙๑๐ - ๗,๖๑๐ ๗,๕๙๐ - ๘,๓๕๐



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

เอกสารแนบท้าย ๑ (ข)

      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

๑ Higher  National  Diploma  (HND) วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๒๘๐ - ๑๒,๔๑๐ ๑๒,๙๐๐ - ๑๔,๑๙๐

๒ ปริญญาตรีหลักสูตร  ๔  ปี ของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  

แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรอง

วิทยฐานะสถาบัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๐,๘๗๐ - ๑๑,๙๖๐ ๑๒,๔๙๐ - ๑๓,๗๔๐

๓ ปริญญาตรีทั่วไป  หรือปริญญาตรีของ

สหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  และ

สถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรอง

วิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันน้ัน

ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๖๘๐ - ๑๒,๘๕๐ ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐

๔ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรอง

วิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  แต่ได้รับเฉพาะ

การรับรองวิทยฐานะสถาบัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๖๘๐ - ๑๒,๘๕๐ ๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง



๒ เอกสารแนบท้าย ๑ (ข)

      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง

๕ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาก

สถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ หรือ  Postgraduate Diploma  

(หลักสูตรปกติ)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๔๘๐ - ๑๓,๗๓๐ ๑๔,๑๐๐ - ๑๕,๕๑๐

๖ Postgraduate  Diploma  

(หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๐๘๐ - ๑๓,๒๙๐ ๑๓,๗๐๐ - ๑๕,๐๗๐

๗ ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาที่

ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ  แต่สถาบันได้รับเฉพาะ

การรับรองวิทยฐานะสถาบันโดยไม่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๓๓๐ - ๑๕,๗๗๐ ๑๕,๔๓๐ - ๑๖,๙๘๐



๓ เอกสารแนบท้าย ๑ (ข)

      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง

๘ ปริญญาโททั่วไป  หรือปริญญาโทของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการ

รับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  และ

สถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้

รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ 

แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

หรือ  Doctor  of  Pharmacy   

จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๓๐๐ - ๑๖,๘๓๐ ๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐

๙ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๘๒๐ - ๑๗,๔๑๐ ๑๖,๙๒๐ - ๑๘,๖๒๐

๑๐ ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี + ปริญญาโท

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือปริญญาโท

ของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๓๑๐ - ๑๗,๙๕๐ ๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐



๔ เอกสารแนบท้าย ๑ (ข)

      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง

๑๑ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาโท

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๘๒๐ - ๑๘,๕๑๐ ๑๗,๙๒๐ - ๑๙,๗๒๐

๑๒ ปริญญาเอก  วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๙,๐๐๐ - ๒๐,๙๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐

๑๓ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาเอก

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๙,๖๑๐ - ๒๑,๕๘๐ ๒๐,๖๑๐ - ๒๒,๖๘๐



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

เอกสารแนบท้าย ๑ (ค)
     อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๑ คุณวุฒิ

ฝ่ายเดินเรือ

๑ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่าหรือเทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๓๓๐ - ๑๙,๐๗๐ ๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐

๒ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๕๑๐ - ๑๕,๙๗๐ ๑๖,๑๓๐ - ๑๗,๗๕๐

๓ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่าหรือเทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๕๑๐ - ๑๕,๙๗๐ ๑๖,๑๓๐ - ๑๗,๗๕๐

(ประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภทและ

ระดับ

ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

ได้ในระดับเดียวกัน ปฏิบัติการ

๔ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๘๘๐ - ๑๔,๑๗๐ ๑๔,๕๐๐ - ๑๕,๙๕๐

๕ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลขนาด ๕๐๐  ตันกรอส หรือ

มากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๘๘๐ - ๑๔,๑๗๐ ๑๔,๕๐๐ - ๑๕,๙๕๐

๖ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐  

ตันกรอส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๖๒๐ - ๘,๓๙๐ ๘,๓๐๐ - ๙,๑๓๐

๗ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด

ตํ่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๓๘๐ - ๘,๑๒๐ ๘,๐๖๐ - ๘,๘๗๐



๒ เอกสารแนบท้าย ๑ (ค)

     อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๑ คุณวุฒิ

(ประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภทและ

ระดับ

ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ เม.ย. ๕๕

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๖ 

(๒)

๘ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ 

ตันกรอส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๓๘๐ - ๘,๑๒๐ ๘,๐๖๐ - ๘,๘๗๐

ฝ่ายช่างกลเรือ

๙ ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๓๓๐ - ๑๙,๐๗๐ ๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐

๑๐ ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ

วิชาการ

ระดับ

๑๔,๕๑๐ - ๑๕,๙๗๐ ๑๖,๑๓๐ - ๑๗,๗๕๐

ขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ

เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑ รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๘๘๐ - ๑๔,๑๗๐ ๑๔,๕๐๐ - ๑๕,๙๕๐



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

๑ ๑๙,๖๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๘๕๐ ๒๕,๙๑๐

๒๕,๒๑๐ ๒๘,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๘,๕๖๐

๒๘,๐๑๐ ๓๐,๘๐๐ ๕๕๐ ๓๑,๒๑๐

๓๐,๘๑๐ ๓๓,๖๐๐ ๔๐๐ ๓๓,๘๖๐

๓๓,๖๑๐ ๓๖,๔๐๐ ๒๕๐ ๓๖,๕๑๐

๓๖,๔๑๐ ๓๙,๓๐๐ ๑๐๐ ๓๙,๓๑๐

๒ ๑๙,๖๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๘๕๐ ๒๕,๙๑๐

๒๕,๒๑๐ ๒๘,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๘,๕๖๐

๒๘,๐๑๐ ๓๐,๘๐๐ ๕๕๐ ๓๑,๒๑๐

๓๐,๘๑๐ ๓๓,๖๐๐ ๔๐๐ ๓๓,๘๖๐

๓๓,๖๑๐ ๓๖,๔๐๐ ๒๕๐ ๓๖,๕๑๐

๓๖,๔๑๐ ๓๙,๓๐๐ ๑๐๐ ๓๙,๓๑๐

๓ ๑๙,๐๐๐ ๒๑,๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๒,๕๖๐

๒๑,๗๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๘๕๐ ๒๕,๑๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๗,๑๐๐ ๗๐๐ ๒๗,๖๖๐

๒๗,๑๑๐ ๒๙,๘๐๐ ๕๕๐ ๓๐,๒๑๐

๒๙,๘๑๐ ๓๒,๕๐๐ ๔๐๐ ๓๒,๗๖๐

๓๒,๕๑๐ ๓๕,๒๐๐ ๒๕๐ ๓๕,๓๑๐

๓๕,๒๑๐ ๓๘,๑๐๐ ๑๐๐ ๓๘,๑๑๐

ลําดับที่

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา  ท่ีมีกําหนดเวลา

ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมแล้ว  หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา

เดียวกันกับวุฒิบัตร

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ีมี

กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี  

ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสือ

อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ท่ีมีกําหนดเวลา

ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมแล้ว  หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา

เดียวกันกับวุฒิบัตร

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)



๒ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๔ ๑๙,๐๐๐ ๒๑,๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๒,๕๖๐

๒๑,๗๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๘๕๐ ๒๕,๑๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๗,๑๐๐ ๗๐๐ ๒๗,๖๖๐

๒๗,๑๑๐ ๒๙,๘๐๐ ๕๕๐ ๓๐,๒๑๐

๒๙,๘๑๐ ๓๒,๕๐๐ ๔๐๐ ๓๒,๗๖๐

๓๒,๕๑๐ ๓๕,๒๐๐ ๒๕๐ ๓๕,๓๑๐

๓๕,๒๑๐ ๓๘,๑๐๐ ๑๐๐ ๓๘,๑๑๐

๕ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๑๙,๐๐๐ ๒๑,๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๒,๕๖๐

๒๑,๗๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๘๕๐ ๒๕,๑๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๗,๑๐๐ ๗๐๐ ๒๗,๖๖๐

๒๗,๑๑๐ ๒๙,๘๐๐ ๕๕๐ ๓๐,๒๑๐

๒๙,๘๑๐ ๓๒,๕๐๐ ๔๐๐ ๓๒,๗๖๐

๓๒,๕๑๐ ๓๕,๒๐๐ ๒๕๐ ๓๕,๓๑๐

๓๕,๒๑๐ ๓๘,๑๐๐ ๑๐๐ ๓๘,๑๑๐

๖ ๑๗,๓๓๐ ๑๙,๘๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๗๖๐

๑๙,๘๑๐ ๒๒,๒๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๒๑๐ ๒๔,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๕,๒๖๐

๒๔,๖๑๐ ๒๗,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๗,๐๑๐ ๒๙,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๗๖๐

๒๙,๔๑๐ ๓๑,๘๐๐ ๓๕๐ ๓๒,๐๑๐

๓๑,๘๑๐ ๓๔,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๔,๔๑๐

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์

คลินิกท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  

๒  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ีมี

กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร



๓ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๗ ๑๗,๓๓๐ ๑๙,๘๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๗๖๐

๑๙,๘๑๐ ๒๒,๒๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๒๑๐ ๒๔,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๕,๒๖๐

๒๔,๖๑๐ ๒๗,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๗,๐๑๐ ๒๙,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๗๖๐

๒๙,๔๑๐ ๓๑,๘๐๐ ๓๕๐ ๓๒,๐๑๐

๓๑,๘๑๐ ๓๔,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๔,๔๑๐

๘ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต ๑๖,๘๒๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๒๑๐

๒๑,๔๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๕๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๘,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๖๖๐

๒๘,๓๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๓๕๐ ๓๐,๘๑๐

๓๐,๖๑๐ ๓๒,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๒,๖๑๐

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท่ีมีหลักสูตรการศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาทันตแพทยศาสตร-

มหาบัณฑิต



๔ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๙

๑๖,๘๒๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๒๑๐

๒๑,๔๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๕๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๘,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๖๖๐

๒๘,๓๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๓๕๐ ๓๐,๘๑๐

๓๐,๖๑๐ ๓๒,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๒,๖๑๐

๑๖,๓๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๕๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๓๑๐

๒๐,๕๑๐ ๒๒,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๖๑๐ ๒๔,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๕,๒๑๐

๒๔,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๕๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๘๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๓๕๐ ๒๙,๑๑๐

๒๘,๙๑๐ ๓๐,๗๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๗๑๐

๙.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พ้ืนฐาน หรือปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชาท่ีกําหนด

ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ

ปริญญาพ้ืนฐานหลายระดับ ดังน้ี คือ

๙.๒ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   ปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรเดิม)



๕ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๙.๓ ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ๑๕,๘๒๐ ๑๗,๘๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๗๖๐

๑๗,๘๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๕๑๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๖๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๐๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๕,๗๖๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๓๐๐ ๓๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๗,๓๑๐ ๒๙,๔๐๐ ๒๐๐ ๒๙,๔๑๐

๙.๔ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ๑๕,๓๐๐ ๑๗,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๐๖๐

๑๗,๑๑๐ ๑๘,๙๐๐ ๙๕๐ ๑๙,๗๑๐

๑๘,๙๑๐ ๒๐,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๗๑๐ ๒๒,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๕๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๔,๖๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๑๐๐ ๓๕๐ ๒๖,๓๑๐

๒๖,๑๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๙๑๐

๑๐ ๑๖,๓๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๕๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๓๑๐

๒๐,๕๑๐ ๒๒,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๖๑๐ ๒๔,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๕,๒๑๐

๒๔,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๕๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๘๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๓๕๐ ๒๙,๑๑๐

๒๘,๙๑๐ ๓๐,๗๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๗๑๐

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก



๖ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๑๑ ๑๖,๓๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๕๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๓๑๐

๒๐,๕๑๐ ๒๒,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๖๑๐ ๒๔,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๕,๒๑๐

๒๔,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๕๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๘๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๓๕๐ ๒๙,๑๑๐

๒๘,๙๑๐ ๓๐,๗๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๗๑๐

๑๒ ๑๖,๓๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๕๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๓๑๐

๒๐,๕๑๐ ๒๒,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๖๑๐ ๒๔,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๕,๒๑๐

๒๔,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๕๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๘๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๓๕๐ ๒๙,๑๑๐

๒๘,๙๑๐ ๓๐,๗๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๗๑๐

๑๓ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า ๑๕,๓๐๐ ๑๗,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๐๖๐

๑๗,๑๑๐ ๑๘,๙๐๐ ๙๕๐ ๑๙,๗๑๐

๑๘,๙๑๐ ๒๐,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๗๑๐ ๒๒,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๕๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๔,๖๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๑๐๐ ๓๕๐ ๒๖,๓๑๐

๒๖,๑๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๙๑๐

ปริญญาโทท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะท่ี

กําหนดในข้อ ๑๙

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท่ีมีหลักสูตรการศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  ต่อจากปริญญาโท ในข้อ ๑๓



๗ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๑๔ ๑๕,๘๒๐ ๑๗,๘๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๗๖๐

๑๗,๘๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๕๑๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๖๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๐๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๕,๗๖๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๓๐๐ ๓๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๗,๓๑๐ ๒๙,๔๐๐ ๒๐๐ ๒๙,๔๑๐

๑๕ ๑๕,๓๐๐ ๑๗,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๐๖๐

๑๗,๑๑๐ ๑๘,๙๐๐ ๙๕๐ ๑๙,๗๑๐

๑๘,๙๑๐ ๒๐,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๗๑๐ ๒๒,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๕๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๔,๖๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๑๐๐ ๓๕๐ ๒๖,๓๑๐

๒๖,๑๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๙๑๐

๑๖ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ๑๕,๓๐๐ ๑๗,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๐๖๐

๑๗,๑๑๐ ๑๘,๙๐๐ ๙๕๐ ๑๙,๗๑๐

๑๘,๙๑๐ ๒๐,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๗๑๐ ๒๒,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๕๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๔,๖๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๑๐๐ ๓๕๐ ๒๖,๓๑๐

๒๖,๑๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๙๑๐

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาทันตแพทย-

ศาสตรบัณฑิต  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาทันตแพทย-

ศาสตรบัณฑิต ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ



๘ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๑๗ ๑๓,๒๙๐ ๑๕,๒๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๖,๖๑๐

๑๕,๒๑๐ ๑๗,๒๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๘,๓๖๐

๑๗,๒๑๐ ๑๙,๒๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๐,๑๑๐

๑๙,๒๑๐ ๒๑,๒๐๐ ๙๐๐ ๒๑,๘๖๐

๒๑,๒๑๐ ๒๓,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๓,๖๑๐

๒๓,๒๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๔๐๐ ๒๕,๓๖๐

๒๕,๒๑๐ ๒๖,๙๐๐ ๑๕๐ ๒๖,๙๑๐

๑๘ ๑๒,๔๘๐ ๑๔,๓๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๕,๗๑๐

๑๔,๓๑๐ ๑๖,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๗,๒๖๐

๑๖,๑๑๐ ๑๗,๙๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๘,๘๑๐

๑๗,๙๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๙๐๐ ๒๐,๓๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๑,๙๑๐

๒๑,๕๑๐ ๒๓,๓๐๐ ๔๐๐ ๒๓,๔๖๐

๒๓,๓๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๑๕๐ ๒๕,๒๑๐

๑๙ ๑๒,๔๘๐ ๑๔,๓๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๕,๗๑๐

๑๔,๓๑๐ ๑๖,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๗,๒๖๐

๑๖,๑๑๐ ๑๗,๙๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๘,๘๑๐

๑๗,๙๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๙๐๐ ๒๐,๓๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๑,๙๑๐

๒๑,๕๑๐ ๒๓,๓๐๐ ๔๐๐ ๒๓,๔๖๐

๒๓,๓๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๑๕๐ ๒๕,๒๑๐

ประกาศนียบัตรชั้นสูงท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี

เฉพาะท่ีกําหนดในข้อ ๑๙

ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร-

มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. 

กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕  ปี

ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  ต่อจากวุฒิ

ปริญญาตรีท่ัวไป ในข้อ ๒๑



๙ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๒๐ ๑๑,๖๘๐ ๑๓,๔๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๔,๘๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๖,๒๖๐

๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๗,๗๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๙๐๐ ๑๙,๑๖๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๐,๖๑๐

๒๐,๒๑๐ ๒๑,๙๐๐ ๔๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๙๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๑๕๐ ๒๓,๕๑๐

๒๑ ๑๑,๖๘๐ ๑๓,๔๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๔,๘๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๖,๒๖๐

๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๗,๗๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๙๐๐ ๑๙,๑๖๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๐,๖๑๐

๒๐,๒๑๐ ๒๑,๙๐๐ ๔๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๙๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๑๕๐ ๒๓,๕๑๐

๒๒ ๑๑,๖๘๐ ๑๓,๔๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๔,๘๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๖,๒๖๐

๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๗,๗๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๙๐๐ ๑๙,๑๖๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๐,๖๑๐

๒๐,๒๑๐ ๒๑,๙๐๐ ๔๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๙๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๑๕๐ ๒๓,๕๑๐

ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค ๙

ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานคีตศิลป์  

ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์)

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ท่ีมีหลักสูตร

กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า



๑๐ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๒๓ ๙,๖๔๐ ๑๑,๕๐๐ ๙๐๐ ๑๒,๒๖๐

๑๑,๕๑๐ ๑๓,๔๐๐ ๗๕๐ ๑๔,๐๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๓๐๐ ๖๐๐ ๑๕,๗๖๐

๑๕,๓๑๐ ๑๗,๒๐๐ ๔๕๐ ๑๗,๕๑๐

๑๗,๒๑๐ ๑๙,๑๐๐ ๓๐๐ ๑๙,๒๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๑,๐๑๐

๒๔ ๙,๓๐๐ ๑๑,๑๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๘๖๐

๑๑,๑๑๐ ๑๒,๙๐๐ ๗๕๐ ๑๓,๕๑๐

๑๒,๙๑๐ ๑๔,๗๐๐ ๖๐๐ ๑๕,๑๖๐

๑๔,๗๑๐ ๑๖,๕๐๐ ๔๕๐ ๑๖,๘๑๐

๑๖,๕๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๓๐๐ ๑๘,๔๖๐

๑๘,๓๑๐ ๒๐,๓๐๐ ๑๕๐ ๒๐,๓๑๐

๒๕ ๙,๓๐๐ ๑๑,๑๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๘๖๐

๑๑,๑๑๐ ๑๒,๙๐๐ ๗๕๐ ๑๓,๕๑๐

๑๒,๙๑๐ ๑๔,๗๐๐ ๖๐๐ ๑๕,๑๖๐

๑๔,๗๑๐ ๑๖,๕๐๐ ๔๕๐ ๑๖,๘๑๐

๑๖,๕๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๓๐๐ ๑๘,๔๖๐

๑๘,๓๑๐ ๒๐,๓๐๐ ๑๕๐ ๒๐,๓๑๐

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ  ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้

ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๖ เดือน ต่อจาก

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง

คีตศิลป์ชั้นสูง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นสูง



๑๑ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๒๖ ๘,๖๔๐ ๑๐,๔๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๑๖๐

๑๐,๔๑๐ ๑๒,๑๐๐ ๗๕๐ ๑๒,๗๑๐

๑๒,๑๑๐ ๑๓,๘๐๐ ๖๐๐ ๑๔,๒๖๐

๑๓,๘๑๐ ๑๕,๕๐๐ ๔๕๐ ๑๕,๘๑๐
๑๕,๕๑๐ ๑๗,๒๐๐ ๓๐๐ ๑๗,๓๖๐
๑๗,๒๑๐ ๑๙,๑๐๐ ๑๕๐ ๑๙,๑๑๐

๒๗ ๗,๘๔๐ ๙,๘๐๐ ๖๘๐ ๑๐,๓๖๐

๙,๘๑๐ ๑๑,๘๐๐ ๕๕๐ ๑๒,๒๑๐

๑๑,๘๑๐ ๑๓,๘๐๐ ๔๐๐ ๑๔,๐๖๐

๑๓,๘๑๐ ๑๕,๘๐๐ ๒๕๐ ๑๕,๙๑๐

๑๕,๘๑๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๐๐ ๑๗,๖๑๐

๒๘ ๗,๖๒๐ ๙,๕๐๐ ๖๘๐ ๑๐,๐๖๐

๙,๕๑๐ ๑๑,๔๐๐ ๕๕๐ ๑๑,๘๑๐

๑๑,๔๑๐ ๑๓,๓๐๐ ๔๐๐ ๑๓,๕๖๐

๑๓,๓๑๐ ๑๕,๒๐๐ ๒๕๐ ๑๕,๓๑๐

๑๕,๒๑๐ ๑๖,๙๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๙๑๐
๒๙ ๗,๖๒๐ ๙,๕๐๐ ๖๘๐ ๑๐,๐๖๐

๙,๕๑๐ ๑๑,๔๐๐ ๕๕๐ ๑๑,๘๑๐
๑๑,๔๑๐ ๑๓,๓๐๐ ๔๐๐ ๑๓,๕๖๐
๑๓,๓๑๐ ๑๕,๒๐๐ ๒๕๐ ๑๕,๓๑๐
๑๕,๒๑๐ ๑๖,๙๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๙๑๐

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยม-

ศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นกลาง

คีตศิลป์ชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นกลาง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร

ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 

๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตร

กําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า



๑๒ เอกสารแนบท้าย ๓ (ก)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๓๐ ๗,๑๕๐ ๘,๘๐๐ ๖๘๐ ๙,๓๖๐

๘,๘๑๐ ๑๐,๕๐๐ ๕๕๐ ๑๐,๙๑๐

๑๐,๕๑๐ ๑๒,๒๐๐ ๔๐๐ ๑๒,๔๖๐

๑๒,๒๑๐ ๑๓,๙๐๐ ๒๕๐ ๑๔,๐๑๐

๑๓,๙๑๐ ๑๕,๕๐๐ ๑๐๐ ๑๕,๕๑๐

๓๑ ๗,๐๑๐ ๘,๖๐๐ ๖๘๐ ๙,๑๖๐

๘,๖๑๐ ๑๐,๒๐๐ ๕๕๐ ๑๐,๖๑๐

๑๐,๒๑๐ ๑๑,๘๐๐ ๔๐๐ ๑๒,๐๖๐

๑๑,๘๑๐ ๑๓,๔๐๐ ๒๕๐ ๑๓,๕๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๕,๒๑๐

๓๒ ๖,๙๑๐ ๘,๕๐๐ ๖๘๐ ๙,๐๖๐

๘,๕๑๐ ๑๐,๑๐๐ ๕๕๐ ๑๐,๕๑๐

๑๐,๑๑๐ ๑๑,๗๐๐ ๔๐๐ ๑๑,๙๖๐
๑๑,๗๑๐ ๑๓,๓๐๐ ๒๕๐ ๑๓,๔๑๐
๑๓,๓๑๐ ๑๔,๘๐๐ ๑๐๐ ๑๔,๘๑๐

๓๓ ๖,๙๑๐ ๘,๕๐๐ ๖๘๐ ๙,๐๖๐

๘,๕๑๐ ๑๐,๑๐๐ ๕๕๐ ๑๐,๕๑๐

๑๐,๑๑๐ ๑๑,๗๐๐ ๔๐๐ ๑๑,๙๖๐

๑๑,๗๑๐ ๑๓,๓๐๐ ๒๕๐ ๑๓,๔๑๐

๑๓,๓๑๐ ๑๔,๘๐๐ ๑๐๐ ๑๔,๘๑๐

๓๔ ๖,๙๑๐ ๘,๕๐๐ ๖๘๐ ๙,๐๖๐
๘,๕๑๐ ๑๐,๑๐๐ ๕๕๐ ๑๐,๕๑๐

๑๐,๑๑๐ ๑๑,๗๐๐ ๔๐๐ ๑๑,๙๖๐
๑๑,๗๑๐ ๑๓,๓๐๐ ๒๕๐ ๑๓,๔๑๐
๑๓,๓๑๐ ๑๔,๘๐๐ ๑๐๐ ๑๔,๘๑๐

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  และ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค

 ๖ - ๘

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตร

กําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน 

ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นต้น  

คีตศิลป์ชั้นต้น หรือดุริยางคศิลป์ชั้นต้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี

หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่า



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

เอกสารแนบท้าย ๓ (ข)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

๑ Higher  National  Diploma  (HND) ๑๑,๒๘๐ ๑๒,๙๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๔,๓๑๐

๑๒,๙๑๐ ๑๔,๕๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๕,๖๖๐

๑๔,๕๑๐ ๑๖,๑๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๗,๐๑๐

๑๖,๑๑๐ ๑๗,๗๐๐ ๙๐๐ ๑๘,๓๖๐

๑๗,๗๑๐ ๑๙,๓๐๐ ๖๕๐ ๑๙,๗๑๐

๑๙,๓๑๐ ๒๐,๙๐๐ ๔๐๐ ๒๑,๐๖๐

๒๐,๙๑๐ ๒๒,๖๐๐ ๑๕๐ ๒๒,๖๑๐

๒ ๑๐,๘๗๐ ๑๒,๔๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๓,๘๑๐

๑๒,๔๑๐ ๑๓,๙๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๕,๐๖๐

๑๓,๙๑๐ ๑๕,๔๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๖,๓๑๐

๑๕,๔๑๐ ๑๖,๙๐๐ ๙๐๐ ๑๗,๕๖๐

๑๖,๙๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๖๕๐ ๑๘,๘๑๐

๑๘,๔๑๐ ๑๙,๙๐๐ ๔๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๙๑๐ ๒๑,๔๐๐ ๑๕๐ ๒๑,๔๑๐

๓ ๑๑,๖๘๐ ๑๓,๔๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๔,๘๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๖,๒๖๐

๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๗,๗๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๙๐๐ ๑๙,๑๖๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๐,๖๑๐

๒๐,๒๑๐ ๒๑,๙๐๐ ๔๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๙๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๑๕๐ ๒๓,๕๑๐

ปริญญาตรีท่ัวไป  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาท่ีไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ  และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สถาบัน  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชา

ท่ีต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และ

สถาบันน้ันได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

ปริญญาตรีหลักสูตร  ๔  ปี ของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาท่ีต้องได้รับการรับรอง

วิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  แต่สถาบันได้รับเฉพาะ

การรับรองวิทยฐานะสถาบัน



๒ เอกสารแนบท้าย ๓ (ข)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๔ ๑๑,๖๘๐ ๑๓,๔๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๔,๘๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๖,๒๖๐

๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๗,๗๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๙๐๐ ๑๙,๑๖๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๐,๖๑๐

๒๐,๒๑๐ ๒๑,๙๐๐ ๔๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๙๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๑๕๐ ๒๓,๕๑๐

๕ ๑๒,๔๘๐ ๑๔,๓๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๕,๗๑๐

๑๔,๓๑๐ ๑๖,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๗,๒๖๐

๑๖,๑๑๐ ๑๗,๙๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๘,๘๑๐

๑๗,๙๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๙๐๐ ๒๐,๓๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๑,๙๑๐

๒๑,๕๑๐ ๒๓,๓๐๐ ๔๐๐ ๒๓,๔๖๐

๒๓,๓๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๑๕๐ ๒๕,๒๑๐

๖ ๑๒,๐๘๐ ๑๓,๘๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๕,๒๑๐

๑๓,๘๑๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๖,๗๖๐

๑๕,๖๑๐ ๑๗,๔๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๘,๓๑๐

๑๗,๔๑๐ ๑๙,๒๐๐ ๙๐๐ ๑๙,๘๖๐

๑๙,๒๑๐ ๒๑,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๑,๔๑๐

๒๑,๐๑๐ ๒๒,๘๐๐ ๔๐๐ ๒๒,๙๖๐

๒๒,๘๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๑๕๐ ๒๔,๔๑๐

ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบัน

ท่ีไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

แต่ได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบันท่ีได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ หรือ  

Postgraduate Diploma  (หลักสูตรปกติ)

Postgraduate  Diploma  

(หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)



๓ เอกสารแนบท้าย ๓ (ข)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๗ ๑๔,๓๓๐ ๑๖,๐๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๖,๙๖๐

๑๖,๐๑๐ ๑๗,๗๐๐ ๙๕๐ ๑๘,๕๑๐

๑๗,๗๑๐ ๑๙,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๔๑๐ ๒๑,๑๐๐ ๖๕๐ ๒๑,๖๑๐

๒๑,๑๑๐ ๒๒,๘๐๐ ๕๐๐ ๒๓,๑๖๐

๒๒,๘๑๐ ๒๔,๕๐๐ ๓๕๐ ๒๔,๗๑๐

๒๔,๕๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๐๐ ๒๖,๐๑๐

๘ ๑๕,๓๐๐ ๑๗,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๐๖๐
๑๗,๑๑๐ ๑๘,๙๐๐ ๙๕๐ ๑๙,๗๑๐
๑๘,๙๑๐ ๒๐,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๗๑๐ ๒๒,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๕๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๔,๖๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๑๐๐ ๓๕๐ ๒๖,๓๑๐

๒๖,๑๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๙๑๐

๒๗,๙๑๐ ๐ ๐ ๐

ปริญญาโทท่ัวไป  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาท่ีไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ  และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ-

สถาบัน  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากสถาบันท่ีไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน  

หรือ  Doctor  of  Pharmacy   จากสถาบันท่ีได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาท่ีต้องได้รับ  

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  แต่สถาบันได้รับ

เฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน  

โดยไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ



๔ เอกสารแนบท้าย ๓ (ข)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๙ ๑๕,๘๒๐ ๑๗,๘๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๗๖๐

๑๗,๘๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๕๑๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๖๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๐๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๕,๗๖๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๓๐๐ ๓๕๐ ๒๗,๕๑๐
๒๗,๓๑๐ ๒๙,๔๐๐ ๒๐๐ ๒๙,๔๑๐

๑๐ ๑๖,๓๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๕๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๓๑๐

๒๐,๕๑๐ ๒๒,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๖๑๐ ๒๔,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๕,๒๑๐

๒๔,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๕๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๘๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๓๕๐ ๒๙,๑๑๐

๒๘,๙๑๐ ๓๐,๗๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๗๑๐

ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ

ปริญญาตรีหลักสูตร   ๕  ปี  +  ปริญญาโท

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือปริญญาโทของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากสถาบัน

ท่ีได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ



๕ เอกสารแนบท้าย ๓ (ข)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๑๑ ๑๖,๘๒๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๒๑๐

๒๑,๔๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๕๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๘,๓๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๖๖๐

๒๘,๓๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๓๕๐ ๓๐,๘๑๐

๓๐,๖๑๐ ๓๒,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๒,๖๑๐

๑๒ ปริญญาเอก  ๑๙,๐๐๐ ๒๑,๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๒,๕๖๐

๒๑,๗๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๘๕๐ ๒๕,๑๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๗,๑๐๐ ๗๐๐ ๒๗,๖๖๐

๒๗,๑๑๐ ๒๙,๘๐๐ ๕๕๐ ๓๐,๒๑๐

๒๙,๘๑๐ ๓๒,๕๐๐ ๔๐๐ ๓๒,๗๖๐

๓๒,๕๑๐ ๓๕,๒๐๐ ๒๕๐ ๓๕,๓๑๐

๓๕,๒๑๐ ๓๘,๑๐๐ ๑๐๐ ๓๘,๑๑๐

๑๓ ๑๙,๖๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓,๒๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๕,๒๐๐ ๘๕๐ ๒๕,๙๑๐

๒๕,๒๑๐ ๒๘,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๘,๕๖๐

๒๘,๐๑๐ ๓๐,๘๐๐ ๕๕๐ ๓๑,๒๑๐

๓๐,๘๑๐ ๓๓,๖๐๐ ๔๐๐ ๓๓,๘๖๐

๓๓,๖๑๐ ๓๖,๔๐๐ ๒๕๐ ๓๖,๕๑๐

๓๖,๔๑๐ ๓๙,๓๐๐ ๑๐๐ ๓๙,๓๑๐

ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาเอกในสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวข้อง

ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาโทในสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวข้อง



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒

เอกสารแนบท้าย ๓ (ค)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

ฝ่ายเดินเรือ

๑ ๑๗,๓๓๐ ๑๙,๘๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๗๖๐

๑๙,๘๑๐ ๒๒,๒๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๒๑๐ ๒๔,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๕,๒๖๐

๒๔,๖๑๐ ๒๗,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๗,๐๑๐ ๒๙,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๗๖๐

๒๙,๔๑๐ ๓๑,๘๐๐ ๓๕๐ ๓๒,๐๑๐

๓๑,๘๑๐ ๓๔,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๔,๔๑๐

๒ ๑๔,๕๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๘,๒๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๒๐,๒๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๔๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๒,๓๑๐

๒๑,๔๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๙๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๔๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๘,๓๐๐ ๔๐๐ ๒๘,๔๖๐

๒๘,๓๑๐ ๓๐,๕๐๐ ๑๕๐ ๓๐,๕๑๐

๓ ๑๔,๕๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๘,๒๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๒๐,๒๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๔๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๒,๓๑๐

๒๑,๔๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๙๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๔๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๘,๓๐๐ ๔๐๐ ๒๘,๔๖๐

๒๘,๓๑๐ ๓๐,๕๐๐ ๑๕๐ ๓๐,๕๑๐

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส

หรือมากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

นายเรือของเรือกลเดินทะเล 

ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส 

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส

หรือมากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน



๒ เอกสารแนบท้าย ๓ (ค)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

๔ ๑๒,๘๘๐ ๑๔,๗๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๖,๑๑๐

๑๔,๗๑๐ ๑๖,๖๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๗,๗๖๐

๑๖,๖๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๙,๔๑๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๐๐ ๒๑,๐๖๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๓๐๐ ๖๕๐ ๒๒,๗๑๐

๒๒,๓๑๐ ๒๔,๒๐๐ ๔๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๔,๒๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๖,๐๑๐

๕ ๑๒,๘๘๐ ๑๔,๗๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๖,๑๑๐

๑๔,๗๑๐ ๑๖,๖๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๗,๗๖๐

๑๖,๖๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๙,๔๑๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๐๐ ๒๑,๐๖๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๓๐๐ ๖๕๐ ๒๒,๗๑๐

๒๒,๓๑๐ ๒๔,๒๐๐ ๔๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๔,๒๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๖,๐๑๐

๖ ๗,๖๒๐ ๙,๕๐๐ ๖๘๐ ๑๐,๐๖๐

๙,๕๑๐ ๑๑,๔๐๐ ๕๕๐ ๑๑,๘๑๐

๑๑,๔๑๐ ๑๓,๓๐๐ ๔๐๐ ๑๓,๕๖๐

๑๓,๓๑๐ ๑๕,๒๐๐ ๒๕๐ ๑๕,๓๑๐

๑๕,๒๑๐ ๑๖,๙๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๙๑๐

๗ ๗,๓๘๐ ๙,๑๐๐ ๖๘๐ ๙,๖๖๐

๙,๑๑๐ ๑๐,๙๐๐ ๕๕๐ ๑๑,๓๑๐

๑๐,๙๑๐ ๑๒,๗๐๐ ๔๐๐ ๑๒,๙๖๐

๑๒,๗๑๐ ๑๔,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๔,๖๑๐

๑๔,๕๑๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๒๑๐

นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดตํ่ากว่า 

๕๐๐ ตันกรอสหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล 

ขนาด ๕๐๐  ตันกรอสหรือมากกว่า

หรือมากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล 

ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐  ตันกรอส

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน



๓ เอกสารแนบท้าย ๓ (ค)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

๘ ๗,๓๘๐ ๙,๑๐๐ ๖๘๐ ๙,๖๖๐

๙,๑๑๐ ๑๐,๙๐๐ ๕๕๐ ๑๑,๓๑๐

๑๐,๙๑๐ ๑๒,๗๐๐ ๔๐๐ ๑๒,๙๖๐

๑๒,๗๑๐ ๑๔,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๔,๖๑๐

๑๔,๕๑๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๒๑๐

ฝ่ายช่างกลเรือ

๙ ๑๗,๓๓๐ ๑๙,๘๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๗๖๐

๑๙,๘๑๐ ๒๒,๒๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๐๑๐

๒๒,๒๑๐ ๒๔,๖๐๐ ๘๐๐ ๒๕,๒๖๐

๒๔,๖๑๐ ๒๗,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๗,๐๑๐ ๒๙,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๗๖๐

๒๙,๔๑๐ ๓๑,๘๐๐ ๓๕๐ ๓๒,๐๑๐

๓๑,๘๑๐ ๓๔,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๔,๔๑๐

๑๐ ๑๔,๕๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๘,๒๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๔๐๐ ๒๐,๒๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๔๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๒,๓๑๐

๒๑,๔๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๙๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๔๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๘,๓๐๐ ๔๐๐ ๒๘,๔๖๐

๒๘,๓๑๐ ๓๐,๕๐๐ ๑๕๐ ๓๐,๕๑๐

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน

๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน

๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับ

เดียวกัน



๔ เอกสารแนบท้าย ๓ (ค)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

๑๑ ๑๒,๘๘๐ ๑๔,๗๐๐ ๑,๖๒๐ ๑๖,๑๑๐

๑๔,๗๑๐ ๑๖,๖๐๐ ๑,๔๐๐ ๑๗,๗๖๐

๑๖,๖๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๑๙,๔๑๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๐๐ ๒๑,๐๖๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๓๐๐ ๖๕๐ ๒๒,๗๑๐

๒๒,๓๑๐ ๒๔,๒๐๐ ๔๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๔,๒๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๑๕๐ ๒๖,๐๑๐

รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน

๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า 

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓

เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 

๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๒๐,๖๑๐ - ๒๒,๖๘๐ ๒๑,๖๑๐ - ๒๓,๗๘๐

๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรม

ไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันต

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร

ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๒๐,๖๑๐ - ๒๒,๖๘๐ ๒๑,๖๑๐ - ๒๓,๗๘๐

๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มี

กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 

๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ - ๒๓,๑๐๐

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง



๒ เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรม

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ - ๒๓,๑๐๐

๕ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ - ๒๓,๑๐๐

๖ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

การแพทย์คลินิกที่มีหลักสูตรกําหนดเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐ ๑๙,๕๓๐ - ๒๑,๔๙๐

๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญา

ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐ ๑๙,๕๓๐ - ๒๑,๔๙๐

๘ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๙๒๐ - ๑๙,๗๒๐ ๑๙,๐๒๐ - ๒๐,๙๓๐



๓ เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๙ ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พื้นฐาน หรือ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะ

สาขาวิชาที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐาน

หลายระดับ ดังน้ี คือ

๙.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๙๒๐ - ๑๙,๗๒๐ ๑๙,๐๒๐ - ๒๐,๙๓๐

๙.๒ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐ ๑๘,๕๑๐ - ๒๐,๓๗๐

๙.๓ ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๙๒๐ - ๑๘,๖๒๐ ๑๘,๐๒๐ - ๑๙,๘๓๐

๙.๔ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐

๑๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐ ๑๘,๕๑๐ - ๒๐,๓๗๐

๑๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ต่อจาก

ปริญญาโทในข้อ ๑๓

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐ ๑๘,๕๑๐ - ๒๐,๓๗๐



๔ เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๑๒ ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี

เฉพาะที่กําหนดในข้อ ๑๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐ ๑๘,๕๑๐ - ๒๐,๓๗๐

๑๓ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐

๑๔ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๙๒๐ - ๑๘,๖๒๐ ๑๘,๐๒๐ - ๑๙,๘๓๐

๑๕ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐

๑๖ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร ๖ ปี)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐

๑๗ ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มีหลักสูตร

กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนด

ในข้อ ๑๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๙๑๐ - ๑๖,๔๑๐ ๑๖,๖๑๐ - ๑๘,๒๘๐

๑๘ ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 

๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ ๒๑

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๑๐๐ - ๑๕,๕๑๐ ๑๕,๘๐๐ - ๑๗,๓๘๐



๕ เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๑๙ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.

กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕  ปี

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๑๐๐ - ๑๕,๕๑๐ ๑๕,๘๐๐ - ๑๗,๓๘๐

๒๐ ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มี

หลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐

๒๑ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค ๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐

๒๒ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเทียบเท่า 

(เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

ของสายงานคีตศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และ

นาฏศิลป์)

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐

๒๓ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ

ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๖ เดือน 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๑๐,๕๔๐ - ๑๑,๖๐๐ ๑๑,๘๔๐ - ๑๓,๐๓๐



๖ เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๒๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ

ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓  ปี 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๑๐,๒๐๐ - ๑๑,๒๒๐ ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐

๒๕ ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง

คีตศิลป์ชั้นสูง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นสูง

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๑๐,๒๐๐ - ๑๑,๒๒๐ ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐

๒๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนต้น หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๙,๕๔๐ - ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๘๔๐ - ๑๑,๙๓๐



๗ เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๒๗ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๘,๕๒๐ - ๙,๓๘๐ ๙,๖๒๐ - ๑๐,๕๙๐

๒๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๘,๓๐๐ - ๙,๑๓๐ ๙,๔๐๐ - ๑๐,๓๔๐

๒๙ ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นกลาง

คีตศิลป์ชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นกลาง

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๘,๓๐๐ - ๙,๑๓๐ ๙,๔๐๐ - ๑๐,๓๔๐

๓๐ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี

หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๘๓๐ - ๘,๖๒๐ ๘,๙๓๐ - ๙,๘๓๐



๘ เอกสารแนบท้าย ๑ (ง)

         อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๔ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

 (สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

คุณวุฒิ
ประเภทและ

ระดับตําแหน่ง

๓๑ ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี

หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า

 ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจากคุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๖๙๐ - ๘,๔๖๐ ๘,๗๙๐ - ๙,๖๗๐

๓๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๕๙๐ - ๘,๓๕๐ ๘,๖๙๐ - ๙,๕๖๐

๓๓ ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นต้น  

คีตศิลป์ชั้นต้น หรือดุริยางคศิลป์ชั้นต้น

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๕๙๐ - ๘,๓๕๐ ๘,๖๙๐ - ๙,๕๖๐

๓๔ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  และ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรม

ประโยค ๖ - ๘

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๕๙๐ - ๘,๓๕๐ ๘,๖๙๐ - ๙,๕๖๐



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓

เอกสารแนบท้าย ๑ (จ)
      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

๑ Higher  National  Diploma  (HND) วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๙๐๐ - ๑๔,๑๙๐ ๑๔,๖๐๐ - ๑๖,๐๖๐

๒ ปริญญาตรีหลักสูตร  ๔  ปี ของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  

แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรอง

วิทยฐานะสถาบัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๔๙๐ - ๑๓,๗๔๐ ๑๔,๑๙๐ - ๑๕,๖๑๐

๓ ปริญญาตรีทั่วไป  หรือปริญญาตรีของ

สหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  และ

สถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรอง

วิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันน้ัน

ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐

๔ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  

จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรอง

วิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับเฉพาะ

การรับรองวิทยฐานะสถาบัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๓๐๐ - ๑๔,๖๓๐ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง



๒ เอกสารแนบท้าย ๑ (จ)

      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง

๕ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาก

สถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ หรือ  Postgraduate Diploma  

(หลักสูตรปกติ)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๑๐๐ - ๑๕,๕๑๐ ๑๕,๘๐๐ - ๑๗,๓๘๐

๖ Postgraduate  Diploma  

(หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๗๐๐ - ๑๕,๐๗๐ ๑๕,๔๐๐ - ๑๖,๙๔๐

๗ ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาที่

ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ  แต่สถาบันได้รับเฉพาะ

การรับรองวิทยฐานะสถาบันโดยไม่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๕,๔๓๐ - ๑๖,๙๘๐ ๑๖,๕๓๐ - ๑๘,๑๙๐



๓ เอกสารแนบท้าย ๑ (จ)

      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง

๘ ปริญญาโททั่วไป  หรือปริญญาโทของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการ

รับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  และ

สถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้

รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

หรือ Doctor of Pharmacy 

จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๔๐๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐

๙ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๙๒๐ - ๑๘,๖๒๐ ๑๘,๐๒๐ - ๑๙,๘๓๐

๑๐ ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี  +  ปริญญาโท

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือปริญญาโท

ของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๔๑๐ - ๑๙,๑๖๐ ๑๘,๕๑๐ - ๒๐,๓๗๐



๔ เอกสารแนบท้าย ๑ (จ)

      อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗ 

(๒)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญ่ีปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และระดับ

ตําแหน่ง

๑๑ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาโท

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๗,๙๒๐ - ๑๙,๗๒๐ ๑๙,๐๒๐ - ๒๐,๙๓๐

๑๒ ปริญญาเอก  วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๒๐,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ - ๒๓,๑๐๐

๑๓ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาเอก

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๒๐,๖๑๐ - ๒๒,๖๘๐ ๒๑,๖๑๐ - ๒๓,๗๘๐



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓

เอกสารแนบท้าย ๑ (ฉ)
     อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๑ คุณวุฒิ

ฝ่ายเดินเรือ

๑ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่าหรือเทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐ ๑๙,๕๓๐ - ๒๑,๔๙๐

๒ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๑๓๐ - ๑๗,๗๕๐ ๑๗,๘๓๐ - ๑๙,๖๒๐

๓ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่าหรือเทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๑๓๐ - ๑๗,๗๕๐ ๑๗,๘๓๐ - ๑๙,๖๒๐

(ประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภทและ

ระดับ

ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗

(๒)

ได้ในระดับเดียวกัน ปฏิบัติการ

๔ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๕๐๐ - ๑๕,๙๕๐ ๑๖,๒๐๐ - ๑๗,๘๒๐

๕ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลขนาด ๕๐๐  ตันกรอส หรือ

มากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๕๐๐ - ๑๕,๙๕๐ ๑๖,๒๐๐ - ๑๗,๘๒๐

๖ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐  

ตันกรอส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๘,๓๐๐ - ๙,๑๓๐ ๙,๔๐๐ - ๑๐,๓๔๐

๗ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด

ตํ่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๘,๐๖๐ - ๘,๘๗๐ ๙,๑๖๐ - ๑๐,๐๘๐



๒ เอกสารแนบท้าย ๑ (ฉ)

     อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๑ คุณวุฒิ

(ประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ) ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภทและ

ระดับ

ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือนเดิม (บาท) 

๑ ม.ค. ๕๖

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ม.ค. ๕๗

(๒)

๘ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ 

ตันกรอส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๘,๐๖๐ - ๘,๘๗๐ ๙,๑๖๐ - ๑๐,๐๘๐

ฝ่ายช่างกลเรือ

๙ ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๘,๔๓๐ - ๒๐,๒๘๐ ๑๙,๕๓๐ - ๒๑,๔๙๐

๑๐ ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ

วิชาการ

ระดับ

๑๖,๑๓๐ - ๑๗,๗๕๐ ๑๗,๘๓๐ - ๑๙,๖๒๐

ขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ

เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑ รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๔,๕๐๐ - ๑๕,๙๕๐ ๑๖,๒๐๐ - ๑๗,๘๒๐



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔

เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

๑ ๒๐,๖๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๔,๕๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๘๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๖,๘๑๐ ๒๙,๙๐๐ ๗๐๐ ๓๐,๔๖๐

๒๙,๙๑๐ ๓๓,๐๐๐ ๕๕๐ ๓๓,๔๑๐

๓๓,๐๑๐ ๓๖,๑๐๐ ๔๐๐ ๓๖,๓๖๐

๓๖,๑๑๐ ๓๙,๒๐๐ ๒๕๐ ๓๙,๓๑๐

๓๙,๒๑๐ ๔๒,๕๐๐ ๑๐๐ ๔๒,๕๑๐

๒ ๒๐,๖๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๔,๕๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๘๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๖,๘๑๐ ๒๙,๙๐๐ ๗๐๐ ๓๐,๔๖๐

๒๙,๙๑๐ ๓๓,๐๐๐ ๕๕๐ ๓๓,๔๑๐

๓๓,๐๑๐ ๓๖,๑๐๐ ๔๐๐ ๓๖,๓๖๐

๓๖,๑๑๐ ๓๙,๒๐๐ ๒๕๐ ๓๙,๓๑๐

๓๙,๒๑๐ ๔๒,๕๐๐ ๑๐๐ ๔๒,๕๑๐

๓ ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓,๘๖๐

๒๓,๐๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๘๕๐ ๒๖,๗๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๙,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๙,๕๖๐

๒๙,๐๑๐ ๓๒,๐๐๐ ๕๕๐ ๓๒,๔๑๐

๓๒,๐๑๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐๐ ๓๕,๒๖๐

๓๕,๐๑๐ ๓๘,๐๐๐ ๒๕๐ ๓๘,๑๑๐

๓๘,๐๑๐ ๔๐,๘๐๐ ๑๐๐ ๔๐,๘๑๐

ลําดับที่

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา  ท่ีมีกําหนดเวลา

ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมแล้ว  หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา

เดียวกันกับวุฒิบัตร

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ีมี

กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี  

ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสือ

อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ท่ีมีกําหนดเวลา

ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมแล้ว  หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา

เดียวกันกับวุฒิบัตร

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)



๒ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓,๘๖๐

๒๓,๐๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๘๕๐ ๒๖,๗๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๙,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๙,๕๖๐

๒๙,๐๑๐ ๓๒,๐๐๐ ๕๕๐ ๓๒,๔๑๐

๓๒,๐๑๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐๐ ๓๕,๒๖๐

๓๕,๐๑๐ ๓๘,๐๐๐ ๒๕๐ ๓๘,๑๑๐

๓๘,๐๑๐ ๔๐,๘๐๐ ๑๐๐ ๔๐,๘๑๐

๕ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓,๘๖๐

๒๓,๐๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๘๕๐ ๒๖,๗๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๙,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๙,๕๖๐

๒๙,๐๑๐ ๓๒,๐๐๐ ๕๕๐ ๓๒,๔๑๐

๓๒,๐๑๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐๐ ๓๕,๒๖๐

๓๕,๐๑๐ ๓๘,๐๐๐ ๒๕๐ ๓๘,๑๑๐

๓๘,๐๑๐ ๔๐,๘๐๐ ๑๐๐ ๔๐,๘๑๐

๖ ๑๘,๔๓๐ ๒๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๑๑๐ ๒๓,๘๐๐ ๙๕๐ ๒๔,๖๑๐

๒๓,๘๑๐ ๒๖,๕๐๐ ๘๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๕๑๐ ๒๙,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๙,๗๑๐

๒๙,๒๑๐ ๓๑,๙๐๐ ๕๐๐ ๓๒,๒๖๐

๓๑,๙๑๐ ๓๔,๖๐๐ ๓๕๐ ๓๔,๘๑๐

๓๔,๖๑๐ ๓๗,๑๐๐ ๒๐๐ ๓๗,๑๑๐

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์

คลินิกท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  

๒  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ท่ีมี

กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร



๓ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๗ ๑๘,๔๓๐ ๒๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๑๑๐ ๒๓,๘๐๐ ๙๕๐ ๒๔,๖๑๐

๒๓,๘๑๐ ๒๖,๕๐๐ ๘๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๕๑๐ ๒๙,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๙,๗๑๐

๒๙,๒๑๐ ๓๑,๙๐๐ ๕๐๐ ๓๒,๒๖๐

๓๑,๙๑๐ ๓๔,๖๐๐ ๓๕๐ ๓๔,๘๑๐

๓๔,๖๑๐ ๓๗,๑๐๐ ๒๐๐ ๓๗,๑๑๐

๘ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต ๑๗,๙๒๐ ๒๐,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๙๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๒,๙๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๖,๐๖๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๖๕๐ ๒๘,๔๑๐

๒๗,๙๑๐ ๓๐,๔๐๐ ๕๐๐ ๓๐,๗๖๐

๓๐,๔๑๐ ๓๒,๙๐๐ ๓๕๐ ๓๓,๑๑๐

๓๒,๙๑๐ ๓๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๓๕,๓๑๐

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท่ีมีหลักสูตรการศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาทันตแพทยศาสตร-

มหาบัณฑิต



๔ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๙

๑๗,๙๒๐ ๒๐,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๙๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๒,๙๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๖,๐๖๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๖๕๐ ๒๘,๔๑๐

๒๗,๙๑๐ ๓๐,๔๐๐ ๕๐๐ ๓๐,๗๖๐

๓๐,๔๑๐ ๓๒,๙๐๐ ๓๕๐ ๓๓,๑๑๐

๓๒,๙๑๐ ๓๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๓๕,๓๑๐

๑๗,๔๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๒,๐๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐

๒๒,๐๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๙๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๖๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๑๑๐

๒๖,๖๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๒๖๐

๒๘,๙๑๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๕๐ ๓๑,๔๑๐

๓๑,๒๑๐ ๓๓,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๔๑๐

๙.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พ้ืนฐาน หรือปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชาท่ีกําหนด

ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ

ปริญญาพ้ืนฐานหลายระดับ ดังน้ี คือ

๙.๒ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   ปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรเดิม)



๕ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๙.๓ ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ๑๖,๙๒๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๓๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๑๑๐

๒๑,๓๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๑๖๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๒๑๐

๒๕,๗๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๒๖๐

๒๗,๙๑๐ ๓๐,๑๐๐ ๓๕๐ ๓๐,๓๑๐

๓๐,๑๑๐ ๓๒,๑๐๐ ๒๐๐ ๓๒,๑๑๐

๙.๔ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ๑๖,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๒๑๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๐๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๙๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๖,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๖,๗๖๐

๒๖,๔๑๐ ๒๘,๔๐๐ ๓๕๐ ๒๘,๖๑๐

๒๘,๔๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๖๑๐

๑๐ ๑๗,๔๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๒,๐๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐

๒๒,๐๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๙๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๖๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๑๑๐

๒๖,๖๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๒๖๐

๒๘,๙๑๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๕๐ ๓๑,๔๑๐

๓๑,๒๑๐ ๓๓,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๔๑๐

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก



๖ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๑๑ ๑๗,๔๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๒,๐๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐

๒๒,๐๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๙๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๖๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๑๑๐

๒๖,๖๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๒๖๐

๒๘,๙๑๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๕๐ ๓๑,๔๑๐

๓๑,๒๑๐ ๓๓,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๔๑๐

๑๒ ๑๗,๔๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๒,๐๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐

๒๒,๐๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๙๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๖๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๑๑๐

๒๖,๖๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๒๖๐

๒๘,๙๑๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๕๐ ๓๑,๔๑๐

๓๑,๒๑๐ ๓๓,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๔๑๐

๑๓ ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า ๑๖,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๒๑๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๐๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๙๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๖,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๖,๗๖๐

๒๖,๔๑๐ ๒๘,๔๐๐ ๓๕๐ ๒๘,๖๑๐

๒๘,๔๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๖๑๐

ปริญญาโทท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะท่ี

กําหนดในข้อ ๑๙

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงท่ีมีหลักสูตรการศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  ต่อจากปริญญาโท ในข้อ ๑๓



๗ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๑๔ ๑๖,๙๒๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๓๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๑๑๐

๒๑,๓๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๑๖๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๒๑๐

๒๕,๗๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๒๖๐

๒๗,๙๑๐ ๓๐,๑๐๐ ๓๕๐ ๓๐,๓๑๐

๓๐,๑๑๐ ๓๒,๑๐๐ ๒๐๐ ๓๒,๑๑๐

๑๕ ๑๖,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๒๑๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๐๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๙๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๖,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๖,๗๖๐

๒๖,๔๑๐ ๒๘,๔๐๐ ๓๕๐ ๒๘,๖๑๐

๒๘,๔๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๖๑๐

๑๖ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) ๑๖,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๒๑๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๐๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๙๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๖,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๖,๗๖๐

๒๖,๔๑๐ ๒๘,๔๐๐ ๓๕๐ ๒๘,๖๑๐

๒๘,๔๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๖๑๐

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาทันตแพทย-

ศาสตรบัณฑิต  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  ปริญญาทันตแพทย-

ศาสตรบัณฑิต ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ



๘ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๑๗ ๑๔,๙๑๐ ๑๖,๙๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๘,๓๖๐

๑๖,๙๑๐ ๑๘,๙๐๐ ๑,๔๕๐ ๒๐,๑๑๐

๑๘,๙๑๐ ๒๐,๙๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๑,๘๖๐

๒๐,๙๑๐ ๒๒,๙๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๖๑๐

๒๒,๙๑๐ ๒๔,๙๐๐ ๗๐๐ ๒๕,๓๖๐

๒๔,๙๑๐ ๒๖,๙๐๐ ๔๕๐ ๒๗,๑๑๐

๒๖,๙๑๐ ๒๙,๒๐๐ ๒๐๐ ๒๙,๒๑๐

๑๘ ๑๔,๑๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๗,๓๖๐

๑๕,๙๑๐ ๑๗,๘๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๙,๐๑๐

๑๗,๘๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๖๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๓๑๐

๒๑,๖๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๗๐๐ ๒๓,๙๖๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๔๕๐ ๒๕,๖๑๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๐๑๐

๑๙ ๑๔,๑๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๗,๓๖๐

๑๕,๙๑๐ ๑๗,๘๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๙,๐๑๐

๑๗,๘๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๖๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๓๑๐

๒๑,๖๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๗๐๐ ๒๓,๙๖๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๔๕๐ ๒๕,๖๑๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๐๑๐

ประกาศนียบัตรชั้นสูงท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี

เฉพาะท่ีกําหนดในข้อ ๑๙

ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร-

มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. 

กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕  ปี

ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

ท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  ต่อจากวุฒิ

ปริญญาตรีท่ัวไป ในข้อ ๒๑



๙ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๒๐ ๑๓,๓๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๖,๔๖๐

๑๕,๐๑๐ ๑๖,๗๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๗,๙๑๐

๑๖,๗๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๘๑๐

๒๐,๑๑๐ ๒๑,๘๐๐ ๗๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๘๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๒๕,๓๑๐

๒๑ ๑๓,๓๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๖,๔๖๐

๑๕,๐๑๐ ๑๖,๗๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๗,๙๑๐

๑๖,๗๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๘๑๐

๒๐,๑๑๐ ๒๑,๘๐๐ ๗๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๘๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๒๕,๓๑๐

๒๒ ๑๓,๓๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๖,๔๖๐

๑๕,๐๑๐ ๑๖,๗๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๗,๙๑๐

๑๖,๗๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๘๑๐

๒๐,๑๑๐ ๒๑,๘๐๐ ๗๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๘๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๒๕,๓๑๐

ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ

ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค ๙

ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานคีตศิลป์  

ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์)

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ท่ีมีหลักสูตร

กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า



๑๐ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๒๓ ๑๐,๕๔๐ ๑๒,๒๐๐ ๑,๓๐๐ ๑๓,๓๑๐

๑๒,๒๑๐ ๑๓,๙๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๔,๘๑๐

๑๓,๙๑๐ ๑๕,๖๐๐ ๙๐๐ ๑๖,๓๑๐

๑๕,๖๑๐ ๑๗,๓๐๐ ๗๐๐ ๑๗,๘๑๐

๑๗,๓๑๐ ๑๙,๐๐๐ ๕๐๐ ๑๙,๓๑๐

๑๙,๐๑๐ ๒๐,๗๐๐ ๓๐๐ ๒๐,๘๑๐

๒๐,๗๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๑๐๐ ๒๒,๔๑๐

๒๔ ๑๐,๒๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑,๓๐๐ ๑๒,๙๑๐

๑๑,๘๑๐ ๑๓,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๔,๓๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๐๐๐ ๙๐๐ ๑๕,๗๑๐

๑๕,๐๑๐ ๑๖,๖๐๐ ๗๐๐ ๑๗,๑๑๐

๑๖,๖๑๐ ๑๘,๒๐๐ ๕๐๐ ๑๘,๕๑๐

๑๘,๒๑๐ ๑๙,๘๐๐ ๓๐๐ ๑๙,๙๑๐

๑๙,๘๑๐ ๒๑,๗๐๐ ๑๐๐ ๒๑,๗๑๐

๒๕ ๑๐,๒๐๐ ๑๑,๘๐๐ ๑,๓๐๐ ๑๒,๙๑๐

๑๑,๘๑๐ ๑๓,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๔,๓๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๐๐๐ ๙๐๐ ๑๕,๗๑๐

๑๕,๐๑๐ ๑๖,๖๐๐ ๗๐๐ ๑๗,๑๑๐

๑๖,๖๑๐ ๑๘,๒๐๐ ๕๐๐ ๑๘,๕๑๐

๑๘,๒๑๐ ๑๙,๘๐๐ ๓๐๐ ๑๙,๙๑๐

๑๙,๘๑๐ ๒๑,๗๐๐ ๑๐๐ ๒๑,๗๑๐

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ  ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้

ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง

คีตศิลป์ชั้นสูง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นสูง



๑๑ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๒๖ ๙,๕๔๐ ๑๑,๑๐๐ ๑,๓๐๐ ๑๒,๒๑๐

๑๑,๑๑๐ ๑๒,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๓,๖๑๐

๑๒,๗๑๐ ๑๔,๓๐๐ ๙๐๐ ๑๕,๐๑๐

๑๔,๓๑๐ ๑๕,๙๐๐ ๗๐๐ ๑๖,๔๑๐
๑๕,๙๑๐ ๑๗,๕๐๐ ๕๐๐ ๑๗,๘๑๐
๑๗,๕๑๐ ๑๙,๑๐๐ ๓๐๐ ๑๙,๒๑๐

๑๙,๑๑๐ ๒๐,๕๐๐ ๑๐๐ ๒๐,๕๑๐

๒๗ ๘,๕๒๐ ๑๐,๓๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๑,๒๑๐

๑๐,๓๑๐ ๑๒,๑๐๐ ๙๐๐ ๑๒,๘๑๐

๑๒,๑๑๐ ๑๓,๙๐๐ ๗๐๐ ๑๔,๔๑๐

๑๓,๙๑๐ ๑๕,๗๐๐ ๕๐๐ ๑๖,๐๑๐

๑๕,๗๑๐ ๑๗,๕๐๐ ๓๐๐ ๑๗,๖๑๐

๑๗,๕๑๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๙,๐๑๐

๒๘ ๘,๓๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๙๑๐

๑๐,๐๑๐ ๑๑,๗๐๐ ๙๐๐ ๑๒,๔๑๐

๑๑,๗๑๐ ๑๓,๔๐๐ ๗๐๐ ๑๓,๙๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๕๐๐ ๑๕,๔๑๐

๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๓๐๐ ๑๖,๙๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๑๐๐ ๑๘,๓๑๐
๒๙ ๘,๓๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๙๑๐

๑๐,๐๑๐ ๑๑,๗๐๐ ๙๐๐ ๑๒,๔๑๐
๑๑,๗๑๐ ๑๓,๔๐๐ ๗๐๐ ๑๓,๙๑๐
๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๕๐๐ ๑๕,๔๑๐
๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๓๐๐ ๑๖,๙๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๑๐๐ ๑๘,๓๑๐

ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นกลาง

คีตศิลป์ชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นกลาง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยม-

ศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร

ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 

๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตร

กําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า



๑๒ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๓๐ ๗,๘๓๐ ๙,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๓๑๐

๙,๔๑๐ ๑๐,๙๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๖๑๐

๑๐,๙๑๐ ๑๒,๔๐๐ ๗๐๐ ๑๒,๙๑๐

๑๒,๔๑๐ ๑๓,๙๐๐ ๕๐๐ ๑๔,๒๑๐

๑๓,๙๑๐ ๑๕,๔๐๐ ๓๐๐ ๑๕,๕๑๐

๑๕,๔๑๐ ๑๖,๙๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๙๑๐

๓๑ ๗,๖๙๐ ๙,๒๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๑๑๐

๙,๒๑๐ ๑๐,๗๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๔๑๐

๑๐,๗๑๐ ๑๒,๒๐๐ ๗๐๐ ๑๒,๗๑๐

๑๒,๒๑๐ ๑๓,๗๐๐ ๕๐๐ ๑๔,๐๑๐

๑๓,๗๑๐ ๑๕,๒๐๐ ๓๐๐ ๑๕,๓๑๐

๑๕,๒๑๐ ๑๖,๖๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๖๑๐

๓๒ ๗,๕๙๐ ๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๐๑๐

๙,๑๑๐ ๑๐,๖๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๓๑๐

๑๐,๖๑๐ ๑๒,๑๐๐ ๗๐๐ ๑๒,๖๑๐
๑๒,๑๑๐ ๑๓,๖๐๐ ๕๐๐ ๑๓,๙๑๐
๑๓,๖๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๓๐๐ ๑๕,๒๑๐
๑๕,๑๑๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๒๑๐

๓๓ ๗,๕๙๐ ๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๐๑๐

๙,๑๑๐ ๑๐,๖๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๓๑๐

๑๐,๖๑๐ ๑๒,๑๐๐ ๗๐๐ ๑๒,๖๑๐

๑๒,๑๑๐ ๑๓,๖๐๐ ๕๐๐ ๑๓,๙๑๐

๑๓,๖๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๓๐๐ ๑๕,๒๑๐
๑๕,๑๑๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๒๑๐

ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตร

กําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน 

ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  หรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นต้น  

คีตศิลป์ชั้นต้น หรือดุริยางคศิลป์ชั้นต้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี

หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่า



๑๓ เอกสารแนบท้าย ๓ (ง)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด
ลําดับที่

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

จากสถานศึกษาในประเทศท่ี ก.พ. รับรอง ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)
จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

เงินที่ได้ปรับ

เม่ือรวม

เงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

๓๔ ๗,๕๙๐ ๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๐๑๐
๙,๑๑๐ ๑๐,๖๐๐ ๙๐๐ ๑๑,๓๑๐

๑๐,๖๑๐ ๑๒,๑๐๐ ๗๐๐ ๑๒,๖๑๐
๑๒,๑๑๐ ๑๓,๖๐๐ ๕๐๐ ๑๓,๙๑๐
๑๓,๖๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๓๐๐ ๑๕,๒๑๐
๑๕,๑๑๐ ๑๖,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๖,๒๑๐

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  และ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค

 ๖ - ๘



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔

เอกสารแนบท้าย ๓ (จ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

๑ Higher  National  Diploma  (HND) ๑๒,๙๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๕,๙๖๐

๑๔,๕๑๐ ๑๖,๑๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๗,๓๑๐

๑๖,๑๑๐ ๑๗,๗๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๘,๖๖๐

๑๗,๗๑๐ ๑๙,๓๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๐๑๐

๑๙,๓๑๐ ๒๐,๙๐๐ ๗๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๙๑๐ ๒๒,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๒,๗๑๐

๒๒,๕๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๐๐ ๒๔,๔๑๐

๒ ๑๒,๔๙๐ ๑๔,๐๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๕,๔๖๐

๑๔,๐๑๐ ๑๕,๕๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๖,๗๑๐

๑๕,๕๑๐ ๑๗,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๗,๙๖๐

๑๗,๐๑๐ ๑๘,๕๐๐ ๙๕๐ ๑๙,๒๑๐

๑๘,๕๑๐ ๒๐,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๐,๔๖๐

๒๐,๐๑๐ ๒๑,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๑,๗๑๐

๒๑,๕๑๐ ๒๓,๒๐๐ ๒๐๐ ๒๓,๒๑๐

๓ ๑๓,๓๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๖,๔๖๐

๑๕,๐๑๐ ๑๖,๗๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๗,๙๑๐

๑๖,๗๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๘๑๐

๒๐,๑๑๐ ๒๑,๘๐๐ ๗๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๘๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๒๕,๓๑๐

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

ปริญญาตรีหลักสูตร  ๔  ปี ของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาท่ีต้องได้รับการรับรอง

วิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  แต่สถาบันได้รับเฉพาะ

การรับรองวิทยฐานะสถาบัน

ปริญญาตรีท่ัวไป  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาท่ีไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ  และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สถาบัน  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชา

ท่ีต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และ

สถาบันน้ันได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ



๒ เอกสารแนบบท้าย ๓ (จ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๔ ๑๓,๓๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๖,๔๖๐

๑๕,๐๑๐ ๑๖,๗๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๗,๙๑๐

๑๖,๗๑๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๑๙,๓๖๐

๑๘,๔๑๐ ๒๐,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๐,๘๑๐

๒๐,๑๑๐ ๒๑,๘๐๐ ๗๐๐ ๒๒,๒๖๐

๒๑,๘๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๒๕,๓๑๐

๕ ๑๔,๑๐๐ ๑๕,๙๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๗,๓๖๐

๑๕,๙๑๐ ๑๗,๘๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๙,๐๑๐

๑๗,๘๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๑,๖๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๓๑๐

๒๑,๖๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๗๐๐ ๒๓,๙๖๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๔๕๐ ๒๕,๖๑๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๐๑๐

๖ ๑๓,๗๐๐ ๑๕,๕๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๖,๙๖๐

๑๕,๕๑๐ ๑๗,๓๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๘,๕๑๐

๑๗,๓๑๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๐,๙๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๖๑๐

๒๐,๙๑๐ ๒๒,๗๐๐ ๗๐๐ ๒๓,๑๖๐

๒๒,๗๑๐ ๒๔,๕๐๐ ๔๕๐ ๒๔,๗๑๐

๒๔,๕๑๐ ๒๖,๒๐๐ ๒๐๐ ๒๖,๒๑๐

ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบัน

ท่ีไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

แต่ได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบันท่ีได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ หรือ  

Postgraduate Diploma  (หลักสูตรปกติ)

Postgraduate  Diploma  

(หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)



๓ เอกสารแนบบท้าย ๓ (จ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๗ ๑๕,๔๓๐ ๑๗,๒๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๘,๑๖๐

๑๗,๒๑๐ ๑๙,๐๐๐ ๙๕๐ ๑๙,๘๑๐

๑๙,๐๑๐ ๒๐,๘๐๐ ๘๐๐ ๒๑,๔๖๐

๒๐,๘๑๐ ๒๒,๖๐๐ ๖๕๐ ๒๓,๑๑๐

๒๒,๖๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๔,๗๖๐

๒๔,๔๑๐ ๒๖,๒๐๐ ๓๕๐ ๒๖,๔๑๐

๒๖,๒๑๐ ๒๗,๘๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๘๑๐

๘ ๑๖,๔๐๐ ๑๘,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๙,๓๖๐
๑๘,๔๑๐ ๒๐,๔๐๐ ๙๕๐ ๒๑,๒๑๐
๒๐,๔๑๐ ๒๒,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๓,๐๖๐

๒๒,๔๑๐ ๒๔,๔๐๐ ๖๕๐ ๒๔,๙๑๐

๒๔,๔๑๐ ๒๖,๔๐๐ ๕๐๐ ๒๖,๗๖๐

๒๖,๔๑๐ ๒๘,๔๐๐ ๓๕๐ ๒๘,๖๑๐

๒๘,๔๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๒๐๐ ๓๐,๖๑๐

๓๐,๖๑๐ ๐ ๐ ๐

ปริญญาโทท่ัวไป  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา

สาขาวิชาท่ีไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ  และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ-

สถาบัน  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากสถาบันท่ีไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน  

หรือ  Doctor  of  Pharmacy   จากสถาบันท่ีได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชาท่ีต้องได้รับ  

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  แต่สถาบันได้รับ

เฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน  

โดยไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ



๔ เอกสารแนบบท้าย ๓ (จ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๙ ๑๖,๙๒๐ ๑๙,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๙,๑๑๐ ๒๑,๓๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๑๑๐

๒๑,๓๑๐ ๒๓,๕๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๑๖๐

๒๓,๕๑๐ ๒๕,๗๐๐ ๖๕๐ ๒๖,๒๑๐

๒๕,๗๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๘,๒๖๐

๒๗,๙๑๐ ๓๐,๑๐๐ ๓๕๐ ๓๐,๓๑๐
๓๐,๑๑๐ ๓๒,๑๐๐ ๒๐๐ ๓๒,๑๑๐

๑๐ ๑๗,๔๑๐ ๑๙,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๐,๖๖๐

๑๙,๗๑๐ ๒๒,๐๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐

๒๒,๐๑๐ ๒๔,๓๐๐ ๘๐๐ ๒๔,๙๖๐

๒๔,๓๑๐ ๒๖,๖๐๐ ๖๕๐ ๒๗,๑๑๐

๒๖,๖๑๐ ๒๘,๙๐๐ ๕๐๐ ๒๙,๒๖๐

๒๘,๙๑๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๕๐ ๓๑,๔๑๐

๓๑,๒๑๐ ๓๓,๔๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๔๑๐

ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ

ปริญญาตรีหลักสูตร   ๕  ปี  +  ปริญญาโท

ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง หรือปริญญาโทของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จากสถาบัน

ท่ีได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ



๕ เอกสารแนบบท้าย ๓ (จ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศญ่ีปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑) จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

๑๑ ๑๗,๙๒๐ ๒๐,๔๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๑,๓๖๐

๒๐,๔๑๐ ๒๒,๙๐๐ ๙๕๐ ๒๓,๗๑๐

๒๒,๙๑๐ ๒๕,๔๐๐ ๘๐๐ ๒๖,๐๖๐

๒๕,๔๑๐ ๒๗,๙๐๐ ๖๕๐ ๒๘,๔๑๐

๒๗,๙๑๐ ๓๐,๔๐๐ ๕๐๐ ๓๐,๗๖๐

๓๐,๔๑๐ ๓๒,๙๐๐ ๓๕๐ ๓๓,๑๑๐

๓๒,๙๑๐ ๓๕,๓๐๐ ๒๐๐ ๓๕,๓๑๐

๑๒ ปริญญาเอก  ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๓,๘๖๐

๒๓,๐๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๘๕๐ ๒๖,๗๑๐

๒๖,๐๑๐ ๒๙,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๙,๕๖๐

๒๙,๐๑๐ ๓๒,๐๐๐ ๕๕๐ ๓๒,๔๑๐

๓๒,๐๑๐ ๓๕,๐๐๐ ๔๐๐ ๓๕,๒๖๐

๓๕,๐๑๐ ๓๘,๐๐๐ ๒๕๐ ๓๘,๑๑๐

๓๘,๐๑๐ ๔๐,๘๐๐ ๑๐๐ ๔๐,๘๑๐

๑๓ ๒๐,๖๑๐ ๒๓,๗๐๐ ๑,๐๐๐ ๒๔,๕๖๐

๒๓,๗๑๐ ๒๖,๘๐๐ ๘๕๐ ๒๗,๕๑๐

๒๖,๘๑๐ ๒๙,๙๐๐ ๗๐๐ ๓๐,๔๖๐

๒๙,๙๑๐ ๓๓,๐๐๐ ๕๕๐ ๓๓,๔๑๐

๓๓,๐๑๐ ๓๖,๑๐๐ ๔๐๐ ๓๖,๓๖๐

๓๖,๑๑๐ ๓๙,๒๐๐ ๒๕๐ ๓๙,๓๑๐

๓๙,๒๑๐ ๔๒,๕๐๐ ๑๐๐ ๔๒,๕๑๐

ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาโทในสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวข้อง

ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาเอกในสาขาวิชา

ท่ีเก่ียวข้อง



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔

เอกสารแนบท้าย ๓ (ฉ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

ฝ่ายเดินเรือ

๑ ๑๘,๔๓๐ ๒๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๑๑๐ ๒๓,๘๐๐ ๙๕๐ ๒๔,๖๑๐

๒๓,๘๑๐ ๒๖,๕๐๐ ๘๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๕๑๐ ๒๙,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๙,๗๑๐

๒๙,๒๑๐ ๓๑,๙๐๐ ๕๐๐ ๓๒,๒๖๐

๓๑,๙๑๐ ๓๔,๖๐๐ ๓๕๐ ๓๔,๘๑๐

๓๔,๖๑๐ ๓๗,๑๐๐ ๒๐๐ ๓๗,๑๑๐

๒ ๑๖,๑๓๐ ๑๘,๖๐๐ ๑,๗๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๘,๖๑๐ ๒๑,๐๐๐ ๑,๔๕๐ ๒๒,๒๑๐

๒๑,๐๑๐ ๒๓,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๔๑๐ ๒๕,๘๐๐ ๙๕๐ ๒๖,๕๑๐

๒๕,๘๑๐ ๒๘,๒๐๐ ๗๐๐ ๒๘,๖๖๐

๒๘,๒๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๔๕๐ ๓๐,๘๑๐

๓๐,๖๑๐ ๓๓,๒๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๒๑๐

๓ ๑๖,๑๓๐ ๑๘,๖๐๐ ๑,๗๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๘,๖๑๐ ๒๑,๐๐๐ ๑,๔๕๐ ๒๒,๒๑๐

๒๑,๐๑๐ ๒๓,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๔๑๐ ๒๕,๘๐๐ ๙๕๐ ๒๖,๕๑๐

๒๕,๘๑๐ ๒๘,๒๐๐ ๗๐๐ ๒๘,๖๖๐

๒๘,๒๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๔๕๐ ๓๐,๘๑๐

๓๐,๖๑๐ ๓๓,๒๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๒๑๐

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง 

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)

นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส

หรือมากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

นายเรือของเรือกลเดินทะเล 

ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส 

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส

หรือมากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน



๒ เอกสารแนบท้าย ๓ (ฉ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง 

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

๔ ๑๔,๕๐๐ ๑๖,๔๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๗,๘๖๐

๑๖,๔๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๙,๕๑๐

๑๘,๓๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๑,๑๖๐

๒๐,๒๑๐ ๒๒,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐

๒๒,๑๑๐ ๒๔,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๔,๔๖๐

๒๔,๐๑๐ ๒๕,๙๐๐ ๔๕๐ ๒๖,๑๑๐

๒๕,๙๑๐ ๒๗,๘๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๘๑๐

๕ ๑๔,๕๐๐ ๑๖,๔๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๗,๘๖๐
๑๖,๔๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๙,๕๑๐
๑๘,๓๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๑,๑๖๐
๒๐,๒๑๐ ๒๒,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐
๒๒,๑๑๐ ๒๔,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๔,๔๖๐
๒๔,๐๑๐ ๒๕,๙๐๐ ๔๕๐ ๒๖,๑๑๐
๒๕,๙๑๐ ๒๗,๘๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๘๑๐

๖ ๘,๓๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๙๑๐

๑๐,๐๑๐ ๑๑,๗๐๐ ๙๐๐ ๑๒,๔๑๐

๑๑,๗๑๐ ๑๓,๔๐๐ ๗๐๐ ๑๓,๙๑๐

๑๓,๔๑๐ ๑๕,๑๐๐ ๕๐๐ ๑๕,๔๑๐

๑๕,๑๑๐ ๑๖,๘๐๐ ๓๐๐ ๑๖,๙๑๐

๑๖,๘๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๑๐๐ ๑๘,๓๑๐

๗ ๘,๐๖๐ ๙,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๖๑๐

๙,๗๑๐ ๑๑,๓๐๐ ๙๐๐ ๑๒,๐๑๐

๑๑,๓๑๐ ๑๒,๙๐๐ ๗๐๐ ๑๓,๔๑๐

๑๒,๙๑๐ ๑๔,๕๐๐ ๕๐๐ ๑๔,๘๑๐

๑๔,๕๑๐ ๑๖,๑๐๐ ๓๐๐ ๑๖,๒๑๐

๑๖,๑๑๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๐๐ ๑๗,๖๑๐

นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดตํ่ากว่า 

๕๐๐ ตันกรอสหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล 

ขนาด ๕๐๐  ตันกรอสหรือมากกว่า

หรือมากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล 

ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

ขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐  ตันกรอส

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน



๓ เอกสารแนบท้าย ๓ (ฉ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง 

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

๘ ๘,๐๖๐ ๙,๗๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐,๖๑๐

๙,๗๑๐ ๑๑,๓๐๐ ๙๐๐ ๑๒,๐๑๐

๑๑,๓๑๐ ๑๒,๙๐๐ ๗๐๐ ๑๓,๔๑๐

๑๒,๙๑๐ ๑๔,๕๐๐ ๕๐๐ ๑๔,๘๑๐

๑๔,๕๑๐ ๑๖,๑๐๐ ๓๐๐ ๑๖,๒๑๐

๑๖,๑๑๐ ๑๗,๖๐๐ ๑๐๐ ๑๗,๖๑๐

ฝ่ายช่างกลเรือ

๙ ๑๘,๔๓๐ ๒๑,๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๒๒,๐๖๐

๒๑,๑๑๐ ๒๓,๘๐๐ ๙๕๐ ๒๔,๖๑๐

๒๓,๘๑๐ ๒๖,๕๐๐ ๘๐๐ ๒๗,๑๖๐

๒๖,๕๑๐ ๒๙,๒๐๐ ๖๕๐ ๒๙,๗๑๐

๒๙,๒๑๐ ๓๑,๙๐๐ ๕๐๐ ๓๒,๒๖๐

๓๑,๙๑๐ ๓๔,๖๐๐ ๓๕๐ ๓๔,๘๑๐

๓๔,๖๑๐ ๓๗,๑๐๐ ๒๐๐ ๓๗,๑๑๐

๑๐ ๑๖,๑๓๐ ๑๘,๖๐๐ ๑,๗๐๐ ๒๐,๐๖๐

๑๘,๖๑๐ ๒๑,๐๐๐ ๑,๔๕๐ ๒๒,๒๑๐

๒๑,๐๑๐ ๒๓,๔๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๔,๓๖๐

๒๓,๔๑๐ ๒๕,๘๐๐ ๙๕๐ ๒๖,๕๑๐

๒๕,๘๑๐ ๒๘,๒๐๐ ๗๐๐ ๒๘,๖๖๐

๒๘,๒๑๐ ๓๐,๖๐๐ ๔๕๐ ๓๐,๘๑๐

๓๐,๖๑๐ ๓๓,๒๐๐ ๒๐๐ ๓๓,๒๑๐

นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน

๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน

๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับ

เดียวกัน



๔ เอกสารแนบท้าย ๓ (ฉ)

หน่วย : บาท

อัตราตํ่าสุด อัตราสูงสุด

เงินที่ได้ปรับเม่ือ

รวมเงินเดือนแล้ว

ต้องไม่เกิน (๓)

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือท่ี ก.พ. รับรอง 

ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

จํานวนเงินที่

ได้ปรับ (๒)
ลําดับที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ (๑)

๑๑ ๑๔,๕๐๐ ๑๖,๔๐๐ ๑,๗๐๐ ๑๗,๘๖๐

๑๖,๔๑๐ ๑๘,๓๐๐ ๑,๔๕๐ ๑๙,๕๑๐

๑๘,๓๑๐ ๒๐,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๒๑,๑๖๐

๒๐,๒๑๐ ๒๒,๑๐๐ ๙๕๐ ๒๒,๘๑๐

๒๒,๑๑๐ ๒๔,๐๐๐ ๗๐๐ ๒๔,๔๖๐

๒๔,๐๑๐ ๒๕,๙๐๐ ๔๕๐ ๒๖,๑๑๐

๒๕,๙๑๐ ๒๗,๘๐๐ ๒๐๐ ๒๗,๘๑๐

รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน

๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือมากกว่า 

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
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