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๖๔ 

 

 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังด้วย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วย
ลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๓๗  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของส่วน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของส่วน

ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
ค า สั่ง หรือข้อตกลงอ่ืนใด ในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการที่

ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป 
ดังต่อไปนี้ 



๖๕ 

 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกค าสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของ
ส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ า คุกโดยค า พิพากษาถึงที่สุดให้ 

จ า คุกเพราะกระท า ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท า โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระท า 
ผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ
หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท า ผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการหรือตาม
กฎหมายอื่น 



๖๖ 

 

(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระท า การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๘) 

(๑๐) (๑๑) หรือ (๑๕) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ส่วนที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๒) หรอื (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออก 
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม 
(๑๔) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่
เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อ
หน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 

การยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

ผู้ที่ เป็นลูกจ้างประจ า ต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไปตามวรรคหนึ่ ง
ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติ 

ตาม (๗) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 
ข้อ ๗ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของลูกจ้างประจ า ให้เป็นไป

ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ า เป็นเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ

กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจ าที่มีคุณสมบัติต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ก็ได้ 

ข้อ ๘ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ข้อ ๙ วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ
ประจ าปีของลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับ
ข้าราชการพลเรือน 

การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจ า ให้น า ระเบียบว่าด้วยการลา
ของข้าราชการมาใช้บังคับโดย 

อนุโลม 
ข้อ ๑๐ ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นไม่อาจปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้

ในระเบียบนี้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นราย ๆ ไป 



๖๗ 

 

หมวด ๒ 
การบรรจุและการแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๑ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า เพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้
ได้รับคัดเลือกในต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกเว้นแต่การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้างประจ า ตามข้อ๑๙ และข้อ ๒๐ 

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีด า เนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึ้น
บัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับคัดเลือกซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะ
ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปโดย
ไม่ได้รับการยกเว้นจากระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู่ก่อนหรือภายหลังการ
สอบคัดเลือกจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า และการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ด า รงต าแหน่ง
เทียบเท่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งที่ได้รับบรรจุเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ 
วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ พิจารณาว่าผู้นั้น 



๖๘ 

 

มีความเหมาะสมที่จะให้รับราชการต่อไปหรือไม่ ถ้าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม
ข้อ ๑๓ เห็นว่าผู้นั้นมีผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไม่ควรให้ 
รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม ถ้าพ้นก าหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวแล้ว และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ เห็นว่า
ควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป  

ลูกจ้างประจ าซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

ลูกจ้างประจ าซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการตามข้อ ๕๙ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูก
สั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามข้ออ่ืน ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามข้อ ๑๓ มีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งให้ออกตามข้อ ๕๙ เป็นให้ออกจาก
ราชการตามวรรคสามหรือตามข้ออ่ืนนั้นได้ 

ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณี
อันมีมูลว่ากระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนด
ไว้ในหมวด ๕ และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสาม  
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามวรรคสามไปก่อน 

ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสามหรือ 
วรรคห้า ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่ เคยเป็นลูกจ้างประจ า แต่ทั้ งนี้  ไม่
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับค่าจ้างหรื อ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิที่จะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่
ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจ าต าแหน่งใดจะบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า  
ในหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้ เป็นไปตามที่ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุตาม 
ข้อ ๑๓ มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ การโอนลูกจ้ างประจ า ไปแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ ง
ลูกจ้างประจ า ในต่างกระทรวง ทบวงกรม อาจท า ได้เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามข้อ ๑๓ ทั้งสองฝุายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งตั้งให้



๖๙ 

 

ด ารงต าแหน่งในระดับและรับค่างจ้างที่ไม่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งลูกจ้างประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งใดไปด ารง
ต าแหน่งใหม่ในกรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมเดียวกัน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๑๘ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๖ 
หรือข้อ  ๑๗ หากภายหลั งปรากฏว่ า เป็นผู้ มีคุณสมบัติ ไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น โดยไม่ได้รับอนุมัติจากระทรวงการคลัง
อยู่ก่อน ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ แต่งตั้งให้ผู้นั้นกลับไปด ารง
ต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด
ทีผู่้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับค่าจ้างหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม หรือ
ต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับค่าจ้างตามที่จะพึงได้รับตามสภาพเดิม 
และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๙ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจาก
ราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอัน
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
และผูน้ั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ และไม่ได้เป็นผู้ถูกเปลี่ยนแปลงค า 
สั่งตามข้อ ๕๙ เป็นให้ออกจากราชการตามข้ออ่ืน หากประสงค์จะเข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างประจ า ในส่วนราชการเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังก าหนด 



๗๐ 
 

ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิ
นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุ
กลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้
ออกจากราชการ เว้นแต่ลูกจ้างประจ าผู้นั้นได้ขอรับบ าเหน็จภายหลังจากที่
ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหาร 

ข้อ ๒๐ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดออกจากราชการไปแล้วและไม่ใช่เป็น
กรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับ
ราชการและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้างตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ 

ข้อ  ๒๑ ผู้ ไ ด้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ ง เข้ า รั บราชการ เป็ น
ลูกจ้างประจ าต าแหน่งใด หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ โดยไม่ได้รับการยกเว้นจากกระทรวงการคลัง หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะส า หรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ โดยไม่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังอยู่ก่อนหรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ต้องหานั้นให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการใดที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่
ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้นและถ้าการ
เข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับ
บ าเหน็จได้ 

หมวด ๓ 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๒๒ ลูกจ้างประจ า ผู้ ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ลูกจ้างประจ า และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับ



๗๑ 

 

บ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการ
ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๒๓ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ที่ได้ปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดนการ
รักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

ในกรณีที่ ไม่ เลื่ อนขั้นค่ าจ้ า งประจ าปี ให้ลู กจ้ างประจ าผู้ ใด 
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้างให้ 

ข้อ ๒๔ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ด า เนินการตาม 
ข้อ ๒๓ และให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ เป็นผู้สั่งเลื่อน 

ข้อ ๒๕ การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า ซึ่งถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของลูกจ้างประจ า แนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นลูกจ้างประจ าที่
ดี และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท า ให้ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน
ขั้นค่าจ้าง พัฒนาลูกจ้างประจ า และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับ



๗๒ 

 

บัญชาปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ า และปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ ๒๘ ลูกจ้างประจ า ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ลูกจ้างประจ าผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง

วินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษ
ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๕ 

ข้อ ๒๙ ลูกจ้ างประจ า  ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข้อ ๓๐ ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเที่ยงธรรม 

ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๓๑ ลูกจ้างประจ า ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ 

ข้อ ๓๒ ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ 

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย 
แก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๓๓ ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ 



๗๓ 

 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุ 
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๓๔ ลูกจ้างประจ า ต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและ
รับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้อง
ปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

ข้อ ๓๕ ลูกจ้างประจ า ต้องรักษาความลับของทางราชการการ
เปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๓๖ ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติตามค า สั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจ า เป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะเสนอ
ความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้  
และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่ง
เดิม ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ง
สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ ๓๗ ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท า 
การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้
กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

ข้อ ๓๘ ลูกจ้างประจ า ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  
การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ
ด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 



๗๔ 

 

ข้อ ๓๙ ลูกจ้างต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ และให้น าจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่ก าหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจ า 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ลูกจ้างประจ า ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้ง
หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๔๑ ลูกจ้างประจ า ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี 
 และไม่กระท า การอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันใน
การปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจ า ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๔๒ ลูกจ้างประจ า ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความ 
เป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่
ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียด
หยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๔๓ ลูกจ้างประจ า ต้องไม่กระท า การหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท า 
การหาผลประโยชน์อันอาจท าให้ เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสีย 
เกียรตศิักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

ข้อ ๔๔ ลูกจ้างประจ า ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มี 
ลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ข้อ ๔๕ ลูกจ้างประจ า ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  



๗๕ 

 

กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๖ ลูกจ้างประจ า ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรั กษา 
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระท าการ
ใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

การกระท า ความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่า
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
หรือกระท า  การ อ่ืนใดอันได้ชื่อว่ า เป็นผู้ ประพฤติชั่ วอย่ างร้ายแรง  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๔๗ ให้ผู้ บั งคับบัญชามีหน้ าที่ เสริมสร้ า งและพัฒนาให้
ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและปูองกันมิให้ลูกจ้างประจ าผู้ อยู่
ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจ า 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
มีวินัยให้กระท า โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้าง
ขวัญและก า ลังใจ การจูงใจหรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ จิตส า นึก และพฤติกรรมของลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปในทางที่มีวินัย 

การปูองกันมิให้ลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  
ให้กระท าโดยการเอาใจใส่สังเกตการ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท า
ผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด เนินการปูองกันตามควรแก่กรณีได้ 

เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชา
รีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้ด า เนินการทางวินัย
ทันที  



๗๖ 

 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท า ผิดวินัย 

ข้อ ๔๘ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดค่าจ้าง 
(๓) ลดขั้นค่าจ้าง 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
ข้อ ๔๙ การลงโทษลูกจ้างประจ าให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่ง

ลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ 
หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้
ถูกลงโทษได้กระท า ผิดวินัยในกรณีใดตามข้อใด 

หมวด ๕ 
การด า เนินการทางวินัย 

ข้อ ๕๐ การด าเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ว่ากระท าผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท า 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน และในการ
สอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ 
ทั้ ง นี้  เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ ถู ก ก ล่ า ว ห า ชี้ แ จ ง แ ล ะ น า สื บ แ ก้ ข้ อ ก ล่ า ว ห า  
เมื่อด าเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการ
ตามข้อ ๕๑ หรือข้อ ๕๒ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า 
ผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามข้อ ๑๓ เป็นผู้สั่งแต่งตั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสอบสวน
พิจารณาเพ่ือให้ได้ความจริงและยุติธรรม และอ านาจและหน้าที่ของ



๗๗ 

 

คณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๑ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดกระท า ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้างตามควร 
แก่กรณีให้ เหมาะสมกับความผิด ถ้ามี เหตุ อันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้
เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษ
สูงกว่าที่ตนมีอ านาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นที่มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาด าเนินการเพื่อลงโทษตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท า ผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษ
ให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

การลงโทษตามข้อนี้  ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสั่ งลงโทษ
ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด 
ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ  ๕๒ ลู กจ้ า งประจ า  ผู้ ใดกระท า  ผิดวินัยอย่ า งร้ ายแรง  
ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งลงโทษ 
ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ในกรณีที่สั่งลงโทษไล่ออก 
ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้าม
มิให้ลดโทษต ่ากว่าปลดออก  

ผู้ถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
เสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 

ข้อ ๕๓ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดกระท า ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็น
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ จะด า เนินการตามข้อ ๕๒ 
โดยไม่สอบสวนก็ได้ 

ข้อ ๕๔ ลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท า หรือละเว้น
กระท า การใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการ



๗๘ 

 

กล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็น
การกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือกรณีถูกฟูอง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท า ความผิดอาญาเว้นแต่ความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษแม้ภายหลังผู้นั้นจะ
ออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุตามข้อ ๑๓ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕๐  
และด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยัง
มิได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง  
ก็ให้งดโทษเสียได้ 

ข้อ ๕๕ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหา
ว่ากระท าความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ มีอ านาจสั่งพักราชการหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ แต่ถ้า
ภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด หรือกระท า 
ผิดไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออก
จากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งให้ผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ลูกจ้างประจ าผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามวรรคหนึ่งแล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ มี
อ านาจด าเนินการสืบสวนหรือด า เนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ
หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่



๗๙ 

 

มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท า ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ  

ค่าจ้าง เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และ
การจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น ส าหรับผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือน
ว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ ก่อน  
และการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๖ การลงโทษลูกจ้างประจ า ในส่วนราชการที่มีกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยโดย 
เฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบนี้ หรือลงทัณฑ์ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีและ
พฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการกระท า ผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบนี้ก็ให้
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ พิจารณาด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 

หมวด ๖ 
การออกจากราชการ 

ข้อ ๕๗ ลูกจ้างประจ า ออกจากราชการ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จ

ลูกจ้าง 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออก

มีผลตาม ข้อ ๕๘ 



๘๐ 

 

(๔) ถูกสั่งให้ออกตามข้อ ๑๔ ข้อ ๒๑ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ ข้อ 
๖๑ ข้อ ๖๒ หรือขอ้ ๖๓ หรือ 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  
การต่อเวลาราชการให้ลูกจ้างประจ า ที่ต้องออกจากราชการตาม 

(๒) รับราชการต่อไปจะกระท า มิได้ 
ข้อ ๕๘ นอกจากกรณีตามวรรคห้า ลูกจ้างประจ า ผู้ใดประสงค์จะ

ลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา 
โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
เพ่ือให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ ผู้บังคับบัญชาจะอนุญาตให้
ลูกจ้างประจ า ซึ่งประสงค์จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ราชการล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ พิจารณาเห็นว่า จ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 
เก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และเมื่อครบก าหนดเวลาที่
ยับยั้งแล้ว ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ถ้าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวรรค
หนึ่ง และไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตามวรรคสอง ให้การลาออกนั้น  
มีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพ่ือ 
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่ นหนังสือขอลาออกต่อ
ผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 



๘๑ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้
ลาออกและการยับยั้งการอนุญาต ให้ลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ข้อ ๕๙ เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการ 

ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและต่อมา
ปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้ออ่ืนอยู่ก่อนไป
รับราชการทหารก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ มีอ านาจเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามข้ออ่ืนนั้น
ได ้

ข้อ ๖๐ ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ มีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างประจ า 
ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้างได้และการสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จ นอกจากให้
ท าได้ในกรณีที่ก าหนดไว้ในข้ออ่ืนของระเบียบ ให้ท า ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(๑) เมื่อลูกจ้างประจ า ผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ตนได้โดยสม ่าเสมอ ถ้าผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ เห็นสมควรให้ออกจาก
ราชการให้สั่งผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(๒) เมื่อลูกจ้างประจ า ผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑) (๔) (๕) (๖) 
(๙) หรือ (๑๐) ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ได ้

(๓) เมื่อลูกจ้างประจ า ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ (๓) และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม 
ข้อ ๑๓ เห็นว่ากรณีมีมูลก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  
และให้น า ข้อ ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม 
ข้อ ๑๓ เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ (๓) ก็ให้สั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ 



๘๒ 

 

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งใด ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามข้อ ๑๓ สั่งให้ลูกจ้างประจ า ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือ 

(๕ )*เมื่ อลูกจ้ างประจ า  ผู้ ใดไม่สามารถปฏิบัติ ราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ 
ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๑ เมื่อลูกจ้างประจ า ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน บกพร่องใน
หน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ และ
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ เห็นว่ากรณีมีมูล ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาส 
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและน า สืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย เมื่อได้มีการสอบสวน
แล้วและผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุตามข้อ ๑๓ พิจารณาเห็นว่าสมควรให้ 
ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จได้ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ในกรณีที่เป็นกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนจะด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่
สอบสวนก็ได้ 

ข้อ ๖๒ เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อ ๕๐ และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีเหตุอันควร
สงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษได้ตามข้อ ๕๒ วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมอง



๘๓ 

 

ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นซึ่งถ้าให้ปฏิบัติราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
แก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพ่ือรับบ าเหน็จได้ 

ข้อ ๖๓ เมื่อลูกจ้างประจ าผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งศาล หรือ
ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออก ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ ๑๓ จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บ าเหน็จก็ได้ 

หมวด ๗ 
การอุทธรณ์ 

ข้อ ๖๔ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ให้ผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งการอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดในกรณีที่สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้าปฏิบัติราชการ ให้น า ข้อ ๕๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๘ 
การร้องทุกข์ 

ข้อ ๖๕ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามระเบียบนี้
ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

ข้อ ๖๖ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่
ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมี
ความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์
ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี
ที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามหมวด ๗ ซึ่งต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในหมวด
นั้น 



๘๔ 

 

ข้อ ๖๗ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๖๘ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้แล้วตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๙ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดมีกรณีกระท า ผิดวินัยหรือกรณีที่สมควร
ให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ระเบียบนี้มีอ านาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้น ส่วนการสอบสวนการพิจารณาและการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือ
ให้ออกจากราชการ ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้เว้นแต่ 

(๑) กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่
ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ 
ให้สอบสวนตามระเบียบนี้ต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

(๒) กรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามระเบียบที่
ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวน
หรือพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้ 

ข้ อ  ๗ ๐  ลู ก จ้ า งป ร ะจ า  ผู้ ใ ด ถู ก สั่ ง ล ง โ ท ษ ตา มร ะ เบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ผู้นั้น
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๖๔ 

ข้อ ๗๑ ลูกจ้างประจ า ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๖๕ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงาน
ภาครัฐในส่วนของลูกจ้างของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมในการใช้ก าลังคนภาครัฐและให้การปฏิบัติราชการมีความ
คล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจ้าง
พนักงานราชการส าหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐที่
มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมเว้นแต่ราชการส่วน
ท้องถิ่น 



๘๗ 

 

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือ
หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการ 

 “พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็น
พนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตาม
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงาน
ราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับ
ข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะใน
ระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีที่ส่วนราชการ
ประกาศก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงาน
ลักษณะใด ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างใน
บางเรื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตาม
ระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
พนักงานราชการ 

ข้อ ๖ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานใน

ลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค 
งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ 



๘๘ 

 

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานใน
ลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงาน
ในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือมีความ
จ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว 

ข้อ ๗ ในการก าหนดต าแหน่งของพนักงานราชการ ให้ก าหนด
ต าแหน่งโดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มงานบริการ 
(๒) กลุ่มงานเทคนิค  
(๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
(๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(๖) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจก าหนดให้มี 

กลุ่มงานย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได้ 
การก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด 

และการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการ 

ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการอาจก าหนดชื่อต าแหน่ง
ในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ที่จ้างได ้

ข้อ ๘ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



๘๙ 

 

(๔) ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  
ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก
เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้
ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
นั้น 

ความใน (๑) ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศซึ่ง
ส่วนราชการจ าเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจ าเป็นของภารกิจ
ของส่วนราชการ 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามเพ่ิมขึ้น หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการใน
การจ้างพนักงานราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก าหนดให้
มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการเป็น
ระยะเวลาสี่ปีโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการก าหนด 



๙๐ 

 

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับกรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ประเภทรายจ่ ายที่ ได้ รั บการจัดสรรตามหลัก เกณฑ์และวิ ธี การที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอให้เปลี่ยนกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
และแจ้งให้ส านักงบประมาณทราบ 

ข้อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน
ราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะขอยกเว้นหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรร
หาหรือการเลือกสรรตามที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถ
กระท าได้โดยท าความตกลงกับคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ การจ้างพนักงานราชการให้กระท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกิน
คราวละสี่ปีหรือตามโครงการที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมี
การต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละ
ส่วนราชการ 

แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
การท าสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการ
สรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

ข้อ ๑๒ การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ส่วน
ราชการก าหนดเครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๓ วันเวลาการท างาน หรือวิธีการท างานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่
ปฏิบัติงานประจ าส่วนราชการ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด ซึ่งอาจ



๙๑ 

 

แตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละต าแหน่ง โดยค านึงถึง
ผลส าเร็จของงาน 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

ข้อ ๑๔ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๕ ส่วนราชการอาจก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือ
ต าแหน่งในกลุ่มงานใดได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา 
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าเบี้ยประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(๗) การได้รับรถประจ าต าแหน่ง 
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับ
สิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่
เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้แก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
วรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ยวกับการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการเพ่ือให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐานโดยค านึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง 



๙๒ 

 

ค่าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน และฐานะ
การคลังของประเทศ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

ข้อ ๑๘ ส่วนราชการอาจก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือ
ต าแหน่งในกลุ่มงานใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๙ ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้
กระท าในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้
กระท าในกรณีการประเมินผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง 
ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด ในการนี้
คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว
เพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๒๐ พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อ ๑๙ ให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้
ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น 
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ข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการจ้างพนักงาน
ราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ ๒๒ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน
ระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
จ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๒๓ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนด
ไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนด 

พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่งพนักงานราชการผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทาง
วินัย 

ข้อ ๒๔ การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

(๑) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

เงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา หรือขัดค าสั่งหรือ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๒ จนเป็นเหตุ 
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรง 



๙๔ 

 

(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 
ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการก าหนดวันเวลาการมาท างาน 

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งที่ส่วนราชการก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 

(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือหนักกว่าโทษจ าคุก 

(๙) การกระท าอ่ืนใดที่ส่วนราชการก าหนดว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
ด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหา
ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการ
สอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้หัวหน้าส่วนราชการมีค าสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระท าความผิดให้สั่งยุติ
เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไป
ตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระท าความผิดวินัยไม่
ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการก าหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณี
ให้เหมาะสมกับความผิด 

ในการพิจารณาการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่
เห็นสมควร 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการ เพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วน
ราชการปฏิบัติก็ได้ 



๙๕ 

 

หมวด ๕ 
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ข้อ ๒๘ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ 
(๑) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบนี้หรือตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
(๓) พนักงานราชการตาย 
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙ 
(๕) พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระท าความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อก าหนดของ

ส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้าง 
ข้อ ๒๙ ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะ

ลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๓๐ ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการ
ผู้ใดก่อนครบก าหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่
เป็นเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เว้น
แต่ส่วนราชการจะก าหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงาน
โดยไม่มีความผิดไว้ 

ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งให้
พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
จ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้อง
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือ
ค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว 
หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบใน



๙๖ 

 

ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยในการนี้
ส่วนราชการอาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากส่วน
ราชการไว้เพ่ือช าระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างตามหมวดนี้ เพ่ือเป็นมาตรฐานทั่วไป
ให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้ 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ข้อ ๓๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ” เรียกโดยย่อว่า “คพร.” ประกอบด้วยรอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
ส านักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทน
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็น
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคลกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และ
แรงงานสัมพันธ์ สาขาละหนึ่งคน 

ให้ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการ
และเลขานุการและผู้แทนส านักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๓๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ
สองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

ข้อ ๓๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 



๙๗ 

 

(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให้ออก 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างหรือ

แต่งตั้งเพ่ิมขึ้นให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีวาระเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่ งที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู่ในต าแหน่ง 

ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะส่วน

ราชการในการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร
พนักงานราชการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง 

(๓ )  ก าหนดกลุ่ ม งานและลั กษณะงานในกลุ่ ม ง าน  และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานของพนักงานราชการ 

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการที่ส่วน
ราชการเสนอ 

(๕) ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์อื่นของพนักงานราชการ 

(๖) ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ 

(๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้บังคับระเบียบนี้ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร 
(๙) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น 

ข้อ ๓๘ ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับผิดชอบใน
งานธุรการของคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ เรื่องใดตามระเบียบนี้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ก าหนดหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจก าหนดให้เรื่อง
นั้นต้องกระท าโดย อ.ก.พ. กรม องค์การบริหารงานบุคคลอ่ืนของส่วน



๙๘ 

 

ราชการ หรือให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการ  
ก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ให้
คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้างตามค าสั่งคณะกรรมการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก าลั งคนภาครัฐ ที่  ๓/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓๐กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๖ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกว่าคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการยังจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการไม่แล้วเสร็จถ้ามีความจ าเป็นต้องจ้างพนักงานราชการในกลุ่มงาน
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ด าเนินการจ้างได้ในกรณีที่มีงบประมาณและโครงการแล้ว 
หรือส าหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ้าง 

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่อัตราลูกจ้างประจ าว่างลงและคณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐก าหนดให้จ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ส่วนราชการจะด าเนินการจ้างเป็นพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป หรือตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ อัตราลูกจ้ า งประจ าว่ างลงระหว่างปี  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งต้องยุบเลิกต าแหน่งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากส่วนราชการยังมีความจ าเป็นและไม่ใช่
กรณีการจ้างเหมาบริการ ให้ขออนุมัติคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดให้
เป็นพนักงานราชการ 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกรมปศุสัตว ์
เรื่อง การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของ

พนักงานราชการ 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
  กรมปศุสัตว์ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ จึงก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ขึ้น เพ่ือเป็น
การปลูกจิตส านึ ก เจ้ าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  ในการปฏิบัติหน้ าที่ ให้ มี
ประสิทธิภาพ  รักษามาตรฐานแห่งความดีงาน ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ 
สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไปได้ 
ดังนี้ 
 ๑.กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดมั่นในหลักวิชาการและ
ความชอบธรรม 
 ๒.ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เต็มสติก าลัง ละเว้นการเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในผลประโยชน์อันมิชอบ และในสิ่งที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม 
 ๓.ให้บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง 
 ๔.มีความมุ่งมั่นในผลส าเร็จของงาน โดยยึดหลักการบูรณาการ
และการท างานเป็นทีม 
 ๕.ยึดมั่นในระบบคุณธรรม มีความหนักแน่นมั่นคงในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 



๑๐๑ 

 

 ๖.ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี เคารพตนเอง 
อดทน และเสียสละ 
 ๗.รักษาชื่อเสียงของกรมปศุสัตว์ โดยไม่กระท าการใดๆ อันจะเป็น
การเสื่อมเสียแก่องค์กร 
และเกียรติภูมิของตนเอง 

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๘    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
               
              
                                   ( นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง ) 
                    อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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