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Preface

คำนำ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนกฎหมายสำคัญที่กำหนดบทบาท
ภารกิจ อำนาจหนาที่ และแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการของขาราชการพลเรือน ซึง่ มีสาระสำคัญแตกตางจาก
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หลายประการ ไดแก การปรับบทบาทภารกิจของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเปนผูจ ดั การงานบุคคลของฝายบริหารเทานัน้ สวนบทบาทในการพิทกั ษ
ระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม การปรับบทบาทภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเปนเจาหนาทีใ่ นการดำเนินงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ
คณะกรรมการพิทกั ษระบบคุณธรรม การปรับระบบจำแนกตำแหนง ระบบคาตอบแทน จรรยาขาราชการ
รวมทั้งระบบวินัยและการดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนประสิทธิภาพในการบริหาร
และการใหบริการแกประชาชน
โดยที่ในป ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asia Nations : ASEAN) จะกาวสูการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อยางเต็มรูปแบบ โดยไดกำหนดใหมีการจัดตั้งประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ASEAN Socio - Cultural Community)
เพือ่ สนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันอยางรอบดาน และเปนการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศสมาชิกใหมคี วามเขมแข็งทัง้ ทางดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ อันจะนำมาซึง่ ความเจริญกาวหนา
และนำประโยชนมาสูประเทศสมาชิกอาเซียน
สำนั ก งาน ก.พ. ในฐานะองค ก ารกลางบริ ห ารงานบุ ค คลในภาคราชการ ได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของการเตรียมความพรอมของภาคราชการไทยในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน โดยใหความสำคัญกับ
การเผยแพรขอมูลดานกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย จึงไดจัดพิมพ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับภาษาไทย – อังกฤษ นีข้ น้ึ เพือ่ เผยแพรใหผทู ส่ี นใจ
ไดรับทราบถึงเนื้อหาของกฎหมายพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนตอไป

The Civil Service Act B.E. 2551 (2008) is an important legal framework prescribing
the roles, powers, duties and practice of civil service matters. The Act has adjusted the role of the Civil
Service Commission (CSC) to be only an executive’s personnel management agency and has transferred
its role in the merit system protection to the Merit System Protection Commission (MSPC). As a result
the role of the Office of the Civil Service Commission (OCSC) is now not only to serve the CSC, but also
the MSPC. The Act has also made changes in position classification, compensation development, ethics of
officials, discipline and disciplinary proceedings, in order to align public human resource management
with government service trend which emphasizes administrative efficiency and public service.
In the year 2015, Thailand as a member of the Association of Southeast Asia Nations
(ASEAN) will officially be intertwined in the “ASEAN Community” establishment, which will create
an ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN
Socio-Cultural Community (ASCC), aiming to bring about mutual intertwinement and synergize
the capacity of its members to have strong and powerful politics, societies and economies which will bring
prosperity and advantages to ASEAN.
Office of the Civil Service Commission (OCSC), as a government body responsible for
human resource management in public sector, has realized the necessity of having public sector prepared
for upcoming ASEAN Community establishment and the importance of proclaiming the law on the civil
service. Therefore, OCSC has provided the Civil Service Act B.E. 2551 (2008) translated into English for
those who are interested to know the essence of the fundamental legal framework for the practice of civil
service matters.
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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
Civil Service Act,
B.E. 2551 (2008)

พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
มาตรา
๑
๒

ให้ไว้ ณ วันที ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ที ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พระราชบัญญัตินีมีบทบัญญัติบางประการเกี ยวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป

Civil Service Act,
B.E. 2551 (2008)
_________

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX;
Given on the 23rd Day of January B.E. 2551(2008);
Being the 63rd Year of the Present Reign.
His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that:
Whereas it is expedient to revise the law on civil service;
Whereas it is aware that this Act contains certain provisions in relation to the restriction
of rights and liberties of persons, in respect of which section 29, in conjunction with section 31,
section 33, section 43 and section 64 of the Constitution of the Kingdom of Thailand so permit by
virtue of law;
Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National
Legislative Assembly, as follows.
Section 1. This Act is called the “Civil Service Act, B.E. 2551 (2008)”.
Section 2. This Act shall come into force as from the day following the date of its
publication in the Government Gazette.

Section
1
2

มาตรา
๓
๕
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
มิให้นาํ คําสังหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการพลเรื อน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ข้าราชการพลเรื อน” หมายความว่า บุคคลซึ งได้รับบรรจุและแต่งตังตามพระราชบัญญัตินี
ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ ายพลเรื อน
“ข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อน และข้าราชการอืนในกระทรวง
กรมฝ่ ายพลเรื อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรี และทบวง
“รัฐมนตรี เจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง รัฐมนตรี วา่ การทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี
หรื อรัฐมนตรี ในฐานะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรมและไม่สังกัดกระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรม
“อธิบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อเทียบเท่ากรม
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า ส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง
กรม และส่ วนราชการที จัดตังขึ นตามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ย บบริ หารราชการแผ่นดิ น และมี ฐานะ
ไม่ตากว่
ํ ากรม
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี

Section 3. The following shall be repealed:
(1) Civil Service Act B.E. 2535 (1992);
(2) Civil Service Act (No. 2) B.E. 2537 (1994);
(3) Civil Service Act (No. 3) B.E. 2538 (1995);
(4) Civil Service Act (No. 4) B.E. 2544 (2001).
The Order of the Head of the Revolutionary Party No. 38/2519, dated 21st October B.E.
2519 (1976) shall not apply to civil officials.
Section 4. In this Act:
“civil official” means a person instated and appointed to government service under this
Act and draws salaries from budgetary appropriations to civil ministries and departments;
“government official” means civil official and other official in a civil ministries and
departments under the law on administration of such type of official;
“Ministry” includes the Office of the Prime Minister and subministries;
“Minister in Charge” means a minister in charge of a ministry, minister in charge of a subministry and includes the Prime Minister in the capacity of person in charge of the Office of the
Prime Minister and the Prime Minister or Minister in the capacity of the person in charge of a
departmental level government agency not attached to any ministry;
“Permanent Secretary” includes the Permanent Secretary of the Office of the Prime
Minister and Permanent Secretary of a sub-ministry;
“department” includes a government agency having the status of a department;
“Director-General” means head of a government agency having the status of a department
or equivalent to a department;
“government agency” means government agencies under the law on reorganization of
ministries, sub-ministries, departments and government agencies established under the law on
national administration having a status not lower than a department.
Section 5. The Prime Minister shall have charge and control of the execution of this Act.
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ลักษณะ ๑
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน

TITLE I
CIVIL SERVICE COMMISSION
________________

มาตรา ๖ ให้มีค ณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อนคณะหนึ ง เรี ยกโดยย่อว่า “ก.พ.”
ประกอบด้ว ยนายกรัฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรัฐ มนตรี ที นายกรัฐ มนตรี ม อบหมาย เป็ นประธาน
ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการซึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
จากผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริ หารและการจัดการ และด้านกฎหมาย
ซึงมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และเป็ นผูท้ ีได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขทีกําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขาธิ การ ก.พ.
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังต้องไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง
กรรมการหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทีรับผิดชอบในการบริ หารพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
และมิได้เป็ นกรรมการโดยตําแหน่งอยูแ่ ล้ว
มาตรา ๗ กรรมการซึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละ
สามปี ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยูอ่ ีกไม่นอ้ ยกว่าสามคน
ให้กรรมการทีเหลือปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปได้
เมื อตําแหน่ งกรรมการว่างลงก่ อนกําหนดให้ดาํ เนิ นการแต่ งตังกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิ บวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ งร้อยแปดสิ บวันจะไม่แต่งตังกรรมการแทนก็ได้
ผูซ้ ึ งได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการแทนนันให้อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผูซ้ ึ งตนแทน
กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ง จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังให้เป็ นกรรมการอีกก็ได้
ในกรณี ทีกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
กรรมการใหม่ ให้กรรมการนันปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
กรรมการใหม่

Section 6. There shall be a Civil Service Commission, abbreviated as “CSC”, comprising the
Prime Minister or Deputy Prime Minister designated by the Prime Minister as Chairman, Permanent
Secretary of the Ministry of Finance, Director of the Budget Bureau and Secretary-General of the Office of
the National Economic and Social Development Board as ex officio commissioners, and no fewer than five
but not more than seven commissioners appointed by the King from persons qualified in human resource
management, administration and management and law whose works are renowned in the relevant fields and
being persons recruited under the rules, procedures and conditions prescribed by CSC Regulation, and the
Secretary- General of the Civil Service Commission shall be a commissioner and secretary.
A commissioner appointed by the King shall not be a holder of a political position, executive
committee member or holder of a position responsible for the administration of a political party or an official
of a political party, and not already being an ex officio commissioner.
Section 7. A commissioner appointed by the King shall hold office for a term of three years. If
the office of a commissioner becomes vacant prior to the expiration of term and there are no fewer than three
commissioners remaining, the remaining commissioners shall continue to serve in office.
When the office of a commissioner becomes vacant prior to the expiration of term, the
appointment of a replacing commissioner shall be carried out within thirty days, except where the
term of remaining commissioners is less than one hundred and eighty days in which case the
appointment of a replacing commissioner is not required. The person appointed as a replacing
commissioner shall be in office only for the remaining term of the replaced commissioner.
A commissioner vacating office may be re-appointed by the King.
In the case where commissioners vacates office upon the expiration of term but new
commissioners have not yet been appointed by the King, such commissioners shall continue to serve
in office until new commissioners are appointed by the King.
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มาตรา ๘ ก.พ. มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) เสนอแนะและให้คาํ ปรึ กษาแก่คณะรัฐมนตรี เกียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริ หาร
ทรัพ ยากรบุค คลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริ หารและการพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล
รวมตลอดทังการวางแผนกําลังคนและด้านอืน ๆ เพือให้ส่วนราชการใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
(๒) รายงานคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาปรับปรุ งเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิมค่าครองชี พ
สวัสดิการ หรื อประโยชน์เกือกูลอืนสําหรับข้าราชการฝ่ ายพลเรื อนให้เหมาะสม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรื อน เพือส่ วนราชการใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของส่ วนราชการ
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพือปฏิ บตั ิการตาม
พระราชบัญญัตินี รวมตลอดทังการให้คาํ แนะนําหรื อวางแนวทางในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
กฎ ก.พ. เมือได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
(๖) ตีความและวินิจฉัยปั ญหาทีเกิดขึนเนื องจากการใช้บงั คับพระราชบัญญัตินี รวมตลอดทัง
กําหนดแนวทางปฏิ บตั ิในกรณี ทีเป็ นปั ญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี เมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี แล้ว ให้ใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรื อนในกระทรวงและกรม เพือรักษาความเป็ นธรรมและมาตรฐานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทังตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ในการนี ให้มีอาํ นาจ
เรี ยกเอกสารและหลักฐานจากส่ วนราชการ หรื อให้ผูแ้ ทนส่ วนราชการ ข้าราชการหรื อบุคคลใด ๆ
มาชี แจงข้อเท็จจริ ง และให้มีอาํ นาจออกระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรื อนทีอยูใ่ นอํานาจหน้าทีไปยัง ก.พ.
(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบี ยบเกี ยวกับทุ นเล่ าเรี ยนหลวงและทุนของรัฐบาลให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน ตลอดจนจัดสรรผูร้ ับทุน
ทีสําเร็ จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรื อหน่วยงานของรัฐ
(๙) ออกข้อบังคับหรื อระเบียบเกี ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้
ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรี ยนทุนเล่าเรี ยนหลวง นักเรี ยนทุนของรัฐบาล และนักเรี ยนทุนส่ วนตัว
ทีอยูใ่ นความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา ทังนี ให้ถือว่า

Section 8. The CSC shall have the following powers and duties:
(1) to make proposals and advise the Council of Ministers on public human resource
management policies and strategies with respect to standard for remuneration, management and
development of human resource, as well as the manpower planning and other matters, which are to be
adopted as operational guidelines for government agencies;
(2) to report to the Council of Ministers with respect to considerations for the appropriate revision of
salaries, positional allowances, subsistence supplements, welfare or other fringe benefits for government officials;
(3) to prescribe rules, procedures and standards for the management and development of
human resources of civil officials to be adopted as operational guidelines for government agencies;
(4) to approve the manpower framework of government agencies;
(5) to issue CSC Regulations and rules governing human resource management in pursuance of this
Act, including to give advice or guidelines for the performance of functions under this Act; a CSC Regulation
shall come into force upon approval by the Council of Ministers and publication in the Government Gazette;
(6) to give interpretations and rulings on problems arising from the application of this Act,
including to lay down practice guidelines for problem cases; a resolution of the CSC under this
subsection shall be enforceable under the law upon approval by the Council of Ministers;
(7) to supervise, oversee, monitor, inspect and evaluate the human resource management of
civil officials in ministries and departments in order to maintain fairness and human resource
management standards, including to inspect and monitor the performance of functions under this Act;
in this regard, the CSC shall have the power to summon documents and evidence from government
agencies, or to summon representatives of government agencies, officials or other persons to give
statements of facts, and the power to issue rules requiring ministries and departments to file reports on
human resource management of civil officials within their scope of authority with the CSC;
(8) to formulate policies and issue rules concerning King’s scholarships and government
scholarships so as to correspond with human resource management policies with respect to government
officials, as well as to assign scholarship recipients to government services in ministries and
departments or State agencies upon completion of studies;
(9) to issue directives or rules pertaining to the provision of education, supervision and
assistance to public personnel, King’s scholars, government scholars and private students under care of the
CSC, including to collect service fees for the supervision and administration of education; in this regard,
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เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็ นเงินรายรับของส่ วนราชการทีเป็ นสถานอํานวยบริ การ
อันเป็ นสาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพือรับรองคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรื อคุ ณวุฒิอย่างอืน เพือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการพลเรื อน และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรื อค่าตอบแทน รวมทังระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดงั กล่าว
(๑๑) กําหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมในการปฏิ บตั ิการเกี ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกียวกับวัน เดือน ปี เกิ ด
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรื อน
(๑๓) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินีและกฎหมายอืน
การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณี ทีเห็นสมควรให้สํานักงาน ก.พ. หารื อกระทรวงทีเกียวข้อง
เพือประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๙ ในกรณี ที ก.พ. มีมติวา่ กระทรวง กรม หรื อผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี
ไม่ป ฏิ บ ตั ิ ต ามพระราชบัญ ญัติ นี หรื อ ปฏิ บ ตั ิ ก ารโดยขัด หรื อ แย้ง กับ แนวทางตามที กํา หนด
ในพระราชบัญญัตินี ให้ ก.พ. แจ้งให้กระทรวง กรม หรื อผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิดงั กล่าวดําเนิ นการแก้ไข
ยกเลิก หรื อยุติการดําเนิ นการดังกล่าวภายในเวลาทีกําหนด ในกรณี ทีกระทรวง กรม หรื อผูม้ ีหน้าที
ปฏิ บตั ิดงั กล่าวไม่ดาํ เนิ นการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาทีกําหนดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ให้ถือว่า
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรื อผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิดงั กล่าวแล้วแต่กรณี กระทําผิดวินยั
การดํา เนิ นการทางวินยั ตามวรรคหนึ งและการสังลงโทษให้เป็ นอํานาจหน้าที ของ ก.พ.
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ทีผูไ้ ม่ปฏิบตั ิการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ งเป็ นรัฐมนตรี เจ้าสังกัด ให้ ก.พ. รายงาน
นายกรัฐมนตรี เพือพิจารณาสังการตามทีเห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที ก.พ. เห็ นว่า การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลในเรื องใดที ข้า ราชการ
ฝ่ ายพลเรื อนทุกประเภทหรื อบางประเภทควรมีมาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัดให้มีการ
ประชุ มเพือหารื อร่ วมกันระหว่างผูแ้ ทน ก.พ. ผูแ้ ทน ก.พ.ร. และผูแ้ ทนองค์กรกลางบริ หารงานบุคคล
ของข้าราชการฝ่ ายพลเรื อนประเภทต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เพือกําหนดมาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์กลางการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื องนันเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมือคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว

services fees for the supervision and administration of education shall be deemed as revenues of a
government agency providing publicly beneficial services under the law on budgetary procedures;
(10) to prescribe rules and procedures for accrediting the credentials of holders of degrees,
vocational certificates or other credentials for the purpose of instatement and appointment as civil officials, and
to determine the salary rates or remuneration as well as the position levels and categories for such credentials;
(11) to determine rates of fees for the performance of functions pertaining to human resource
management under this Act;
(12) to consider the installment of a personnel record system and the alteration of personnel
records with respect to the date of birth, and the control of retirement by age of civil officials;
(13) to carry out other duties as provided in this Act and other laws.
In issuing a CSC Regulation under (5), in the case where it is deemed appropriate, the Office of the Civil
Service Commission shall also consult the relevant ministries in conjunction with the considerations of the CSC.
Section 9. In the case where the CSC passes a resolution that a ministry, department or person
performing a function under this Act has not acted in accordance with this Act, or acted inconsistently or
contrary to the guidelines laid down by this Act, the CSC shall notify such ministry, department or person
to carry out remedies, rescind or terminate such acts within the prescribed period. In the case where such
ministry, department or person fails to comply with the CSC resolution within the prescribed period
without reasonable grounds, such Permanent Secretary, Director-General or person, as the case may be,
shall be deemed to be in breach of discipline.
Disciplinary procedures under paragraph one and punishment orders shall be the powers and
duties of the CSC pursuant to the rules, procedures and conditions prescribed by CSC Regulation.
In the case where the person in breach of CSC resolution under paragraph one is the Minister
in Charge, the CSC shall report to the Prime Minister to consider to proceed further appropriate orders.
Section 10. In the case where the CSC is of the opinion that human resource management
with respect to a matter which all or certain types of government officials should be subject to central
standards or rules, the CSC shall hold a meeting for joint consultation among a representative of the
CSC, representative of the Public Sector Development Commission and representatives of the
relevant central personnel administration body for various types of government officials in order to
prescribe central standards or rules for human resource management on such matters and make a
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ให้ใช้บงั คับมาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวกับข้าราชการฝ่ ายพลเรื อนทุกประเภทหรื อประเภทนัน ๆ
แล้วแต่กรณี
ความในวรรคหนึงให้ใช้บงั คับกับกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื องใดเรื องหนึงด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ให้นาํ บทบัญญัติวา่ ด้วยคณะกรรมการทีมีอาํ นาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เว้นแต่
กรณี ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๒ก.พ. มีอาํ นาจแต่งตังคณะอนุ กรรมการวิสามัญ เรี ยกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ”
เพือทําการใด ๆ แทนได้
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทังวิธีการได้มา
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๓ ให้มีสาํ นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เรี ยกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.พ.”
โดยมีเลขาธิ การ ก.พ. เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและบริ หารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) เป็ นเจ้าหน้าทีเกียวกับการดําเนิ นงานในหน้าทีของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดําเนินการ
ตามที ก.พ. หรื อ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและให้คาํ ปรึ กษาแก่กระทรวง กรม เกียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
การบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา ส่ งเสริ ม วิเคราะห์ วิจยั เกียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรฐานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรื อน
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริ หารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรื อน
(๕) ดําเนินการเกียวกับแผนกําลังคนของข้าราชการพลเรื อน
(๖) เป็ นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๗) จัดทํายุทธศาสตร์ ประสานและดําเนิ นการเกี ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการฝ่ ายพลเรื อน
(๘) ส่ งเสริ ม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และดําเนินการเกียวกับการจัดสวัสดิการ
และการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ สําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

proposal to the Council of Ministers. Upon approval of the Council of Ministers, such central
standard or rules shall apply to all or such types of government officials, as the case may be.
The provisions of paragraph one shall also apply mutatis mutandis to problems relating to
public human resource management procedures on any particular matter.
Section 11. The provisions on committees authorized to carry out administrative
proceedings under the law on administrative procedures shall apply mutatis mutandis to the meetings
of the CSC, except for the case of section 36 paragraph two.
Section 12. The CSC is empowered to appoint a special subcommission, abbreviated
“Special CSSC”, to act on its behalf.
The numbers, qualifications, rules and procedures for the appointment of the Special
CSSC, including recruitment procedures, terms of office and retirement from office shall be as
prescribed by CSC Regulation.
Section 13. There shall be an Office of the Civil Service Commission, abbreviated
“OCSC” with the Secretary-General of the CSC as the superior official in charge of the officials and
administration of the OCSC, directly accountable to the Prime Minister.
The OCSC shall have the following powers and duties:
(1) to act for the CSC and MSPC in the performance of their official functions and to
perform other duties as assigned by the CSC or MSPC;
(2) to make proposals and give advice to ministries and departments in relation to the
rules, procedures and guidelines for public human resource management;
(3) to develop, promote, analyze and conduct researches in relation to policies, strategies,
systems, rules, procedures and standards on the human resource management of civil officials;
(4) to monitor and evaluate the human resource management of civil officials;
(5) to carry out acts in relation to manpower planning of civil officials;
(6) to be the center of database on public human resources;
(7) to prepare strategies, to coordinate and to carry out acts in relation to the human
resources development of government officials;
(8) to promote, coordinate, disseminate, provide consultation and advice and carry out acts
in relation to the provision of welfare and the enhancement of quality of life for public human resources;
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(๙) ดําเนินการเกียวกับทุนเล่าเรี ยนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)
(๑๐) ดําเนินการเกียวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรี ยนทุนตามข้อบังคับหรื อระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)
(๑๑) ดําเนินการเกียวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อ
คุณวุฒิอย่างอืน เพือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการพลเรื อน และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรื อค่าตอบแทน รวมทังระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดงั กล่าว
(๑๒) ดําเนินการเกียวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรื อน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปี เกียวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรื อนเสนอต่อ
ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
(๑๔) ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที อื นตามที บัญญัติไว้ใ นพระราชบัญญัตินี กฎหมายอื น หรื อตามที
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรื อ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรี ยกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” เพือเป็ นองค์กร
บริ หารทรัพยากรบุคคลในส่ วนราชการต่าง ๆ ดังนี
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรี ยกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนาม
กระทรวง
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรี ยกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรี ยกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนาม
จังหวัด
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําส่ วนราชการอืนนอกจากส่ วนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓)
การเรี ยกชื อ องค์ประกอบ และอํานาจหน้าทีของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ให้เป็ นไปตามทีกําหนด
ในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรี เจ้าสังกัด เป็ นประธาน ปลัดกระทรวง
เป็ นรองประธาน และผูแ้ ทน ก.พ. ซึ งตังจากข้า ราชการพลเรื อ นในสํา นัก งาน ก.พ. หนึ งคน
เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตังจาก

(9) to carry out acts in relation to King’s scholarships and government scholarships in
accordance with policies or rules of the CSC under section 8(8);
(10) to carry out acts in relation to the care of public personnel and scholars in accordance
with directives or rules of the CSC under section 8(9);
(11) to carry out acts in relation to the accreditation of degrees, vocational certificates or other
credentials of persons for the purpose of instatement and appointment of civil officials and to determine
the salary rates or remuneration as well as the position levels and position categories for such credentials;
(12) to carry out acts in relation to the maintenance of personnel records and to oversee the
retirement by age of civil officials;
(13) to prepare an annual report on human resource management in the civil service for
submission to the CSC and the Council of Ministers;
(14) to perform other duties as provided in this Act, other laws or as assigned by the
Council of Ministers, Prime Minister or CSC.
Section 14. There shall be a Civil Service Sub-Commission, abbreviated “CSSC”, to act
as a human resource management body in various government agencies, as follows:
(1) a Ministerial Civil Service Sub-Commission, abbreviated “Ministry CSSC”, identified
by the ministry’s name;
(2) a Departmental Civil Service Sub-Commission, abbreviated “Department CSSC”,
identified by the department’s name;
(3) a Provincial Civil Service Sub-Commission, abbreviated “Province CSSC”, identified
by the province’s name;
(4) Civil Service Sub-Commissions for other government agencies apart from (1), (2) and (3). The
names, composition and powers and duties of the CSSC’s under (4) shall be as prescribed by CSC
Regulation.
Section 15. The Ministry CSSC shall comprise the Minister in Charge as Chairman, the
permanent secretary as Vice-Chairman, and one representative of the CSC appointed from civil
officials in the OCSC as ex officio sub-commissioner, and the following sub-commissioners
appointed by the CSSC Chairman:
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(๑) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริ หารและการจัดการ และ
ด้านกฎหมาย ซึ งมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็ นข้าราชการในกระทรวงนัน
จํานวนไม่เกินสามคน
(๒) ข้าราชการพลเรื อนผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู งในกระทรวงนัน ซึ งได้รับเลือก
จากข้าราชการพลเรื อนผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกินห้าคน
ให้ อ.ก.พ. นีตังเลขานุการหนึงคน
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง
ซึ งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาการเกลียอัตรากําลังระหว่างส่ วนราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกียวกับการดําเนินการทางวินยั และการสังให้ออกจากราชการตามทีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี
(๔) ปฏิบตั ิการอืนตามพระราชบัญญัตินีและช่วย ก.พ. ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี
ตามที ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธิ บดี เป็ นประธาน รองอธิ บดีทีอธิ บดีมอบหมาย
หนึงคน เป็ นรองประธาน และอนุกรรมการซึงประธาน อ.ก.พ. แต่งตังจาก
(๑) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้า นการบริ หารและการจัดการและ
ด้านกฎหมาย ซึ งมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็ นข้าราชการในกรมนัน
จํานวนไม่เกิ นสามคน
(๒) ข้าราชการพลเรื อนซึ งดํารงตําแหน่งประเภทบริ หารหรื อประเภทอํานวยการในกรมนัน
ซึ งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรื อนผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกินหกคน
ให้ อ.ก.พ. นีตังเลขานุการหนึงคน
มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคลในกรม
ซึ งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบาย
และระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลที อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลียอัตรากําลังระหว่างส่ วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม

(1) not more than three qualified persons in the fields of human resource management,
administration and management and law, whose works are renowned in the relevant fields and who
are not officials in such ministry;
(2) not more than five civil officials holding higher level executive positions in such
ministry who are elected from civil officials holding such positions.
This CSSC shall appoint one person as secretary.
Section 16. The Ministry CSSC shall have the following powers and duties:
(1) to consider the formulation of policies, systems and rules and procedures for human
resource management in the ministry, which must be consistent with the rules, procedures and
standards prescribed by the CSC under section 8(3);
(2) to consider the redistribution of manpower among government agencies within the ministry;
(3) to consider matters pertaining to disciplinary proceedings and orders of discharge from
government service as provided in this Act;
(4) to carry out other acts under this Act and assist the CSC in the performance of
functions pursuant to this Act as assigned by the CSC.
Section 17. The Department CSSC shall comprise the directorgeneral as Chairman, a
deputy director-general designated by the directorgeneral as Vice-Chairman, and the following subcommissioners appointed by the CSSC Chairman:
(1) not more than three persons qualified in the field of human resource management,
administration and management and law, whose works are renowned in the relevant fields and who
are not officials in such department;
(2) not more than six civil officials holding executive positions or managerial positions in
such department who are elected from civil officials holding such positions.
This CSSC shall appoint one person as secretary.
Section 18. The Department CSSC shall have the following powers and duties:
(1) to consider the formulation of policies, systems and rules and procedures for human
resource management in the department, which must be consistent with the rules, procedures and
standards prescribed by the CSC under section 8(3) and the policies and human resource
management system prescribed by the Ministry CSSC under section 16(1);
(2) to consider the redistribution of manpower among government agencies within the department;
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(๓) พิจารณาเกียวกับการดําเนินการทางวินยั และการสังให้ออกจากราชการตามทีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี
(๔) ปฏิบตั ิการอืนตามพระราชบัญญัตินีและช่วย ก.พ. ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี
ตามที ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นประธาน รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ทีผูว้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมายหนึงคน เป็ นรองประธาน และอนุกรรมการ ซึงประธาน อ.ก.พ.แต่งตังจาก
(๑) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริ หารและการจัดการ และ
ด้านกฎหมาย ซึ งมีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็ นข้าราชการพลเรื อน
ในจังหวัดนัน จํานวนไม่เกิ นสามคน
(๒) ข้าราชการพลเรื อนซึ งดํารงตําแหน่งประเภทบริ หารหรื อประเภทอํานวยการ ซึ งกระทรวง
หรื อกรมแต่งตังไปประจําจังหวัดนัน และได้รับเลื อกจากข้าราชการพลเรื อนผูด้ าํ รงตําแหน่ งดังกล่ า ว
จํานวนไม่เกินหกคน ซึ งแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน
ให้ อ.ก.พ. นีตังเลขานุการหนึงคน
มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ งต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาเกียวกับการดําเนินการทางวินยั และการสังให้ออกจากราชการตามทีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี
(๓) ปฏิบตั ิตามที อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๔) ปฏิบตั ิการอืนตามพระราชบัญญัตินีและช่วย ก.พ. ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี
ตามที ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรื อการเลือกบุคคลเพือแต่งตังเป็ นอนุ กรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการ
ดํารงตําแหน่ ง และจํานวนขันตําของอนุกรรมการดังกล่าว ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๒๒ ในกรณี ทีกระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุ มตั ิให้มีแต่ อ.ก.พ. กระทรวง
เพือทําหน้าที อ.ก.พ. กรม ก็ได้

(3) to consider matters pertaining to disciplinary proceedings and orders of discharge from
government service as provided in this Act;
(4) to carry out other acts under this Act and assist the CSC in the performance of
functions pursuant to this Act as assigned by the CSC.
Section 19. The Province CSSC shall comprise the Provincial Governor as Chairman, a
Provincial Deputy Governor designated by the Provincial Governor as Vice-Chairman, and the
following sub-commissioners appointed by the CSSC Chairman:
(1) not more than three persons qualified in the field of human resource management,
administration and management and law, whose works are renowned in the relevant fields and who
are not civil officials in such province;
(2) not more than six civil officials holding executive or managerial positions, who have
been appointed by ministries or departments to posts in such province, and are elected from civil
officials holding such positions, whereby each person shall not be attached to the same ministry.
This CSSC shall appoint one person as secretary.
Section 20. The Province CSSC shall have the following powers and duties:
(1) to consider the formulation of guidelines and procedures for human resource
management, which must be consistent with the rules, procedures and standards prescribed by the
CSC under section 8(3);
(2) to consider matters pertaining to disciplinary proceedings and orders of discharge from
government service as provided in this Act;
(3) to perform duties assigned by a Ministry CSSC or Department CSSC;
(4) to carry out other acts under this Act and assist the CSC in the performance of
functions pursuant to this Act as assigned by the CSC.
Section 21. Rules and procedures for the recruitment and selection of persons for appointment
as sub-commissioners under section 15(1) and (2), section 17(1) and (2) and section 19(1) and (2), terms of
offices and the minimum number of such sub-commissioners shall be as prescribed by CSC Regulation.
Section 22. In the case where there are exceptional reasons for a ministry, the CSC may
approve the establishment of only a Ministry CSSC to perform the duties of a Department CSSC.
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ในกรณี ส่วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยูใ่ นบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี หรื อส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรมและมีหวั หน้าส่ วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิราชการขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี ให้บรรดาอํานาจหน้าทีของ อ.ก.พ. กระทรวง
เป็ นอํานาจหน้า ที ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ใ นการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที ดัง กล่ า ว ให้มี รัฐมนตรี เจ้า สัง กัด
เป็ นประธาน และอธิ บดีเป็ นรองประธาน และผูแ้ ทน ก.พ. ซึ งตังจากข้าราชการพลเรื อนในสํานักงาน ก.พ.
หนึงคน เป็ นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง
ในกรณี สาํ นักงานรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าที อ.ก.พ. กรม
ของสํานักงานรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ให้นาํ มาตรา ๑๑ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ
โดยอนุโลม

In the case where a government agency having the status of a department and not being
attached to a ministry, but being under the charge of the Prime Minister or Minister, or a government
agency having the status of a department and the head of the government agency is directly
accountable to the Prime Minister or Minister in the performance of functions, all the powers and
duties of the Ministry CSSC shall also be the powers and duties of the Department CSSC. However,
in the performance of such duties, the Minister in Charge shall be Chairman and the director-general
shall be Vice-Chairman, and a representative of the CSC appointed from civil officials in the OCSC
shall be ex officio sub-commissioner.
In the case of the Office of the Minister, the Department CSSC of the Office of the
Permanent Secretary shall perform the duties of the Department CSSC of the Office of the Minister.

ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทกั ษ์ ระบบคุณธรรม

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึง เรี ยกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังตามมาตรา ๒๖
กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทํางานเต็มเวลา
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็ นเลขานุการของ ก.พ.ค.
มาตรา ๒๕ ผูจ้ ะได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสี สิ บห้าปี
(๓) มีคุณสมบัติอืนอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(ก) เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา หรื อ
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ

Section 23. Section 11 shall apply mutatis mutandis to meetings of the Special CSSC and CSSC.
TITLE II
MERIT SYSTEM PROTECTION COMMISSION
________________
Section 24. There shall be a Merit System Protection Commission, abbreviated “MSPC”,
consisting of seven commissioners appointed by the King in accordance with section 26.
MSPC commissioners must work full-time.
The Secretary-General of the CSC shall be the secretary of the MSPC.
Section 25. A person appointed as a MSPC commissioner must possess the following
qualifications:
(1) being of Thai nationality;
(2) having attained not less than forty-five years of age;
(3) having one of the following other qualifications:
(a) being or having been a qualified commissioner of the Civil Service Commission,
Teachers Commission, Teachers and Educational Personnel Commission, University Officials
Commission, Higher Education Institution Officials Commission or Police Commission;
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(ข) เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรื อเคยรั บราชการในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าผูพ้ ิพากษาศาลอุทธรณ์ หรื อ
เทียบเท่า หรื อตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชันต้น
(ง) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่ งไม่ตากว่
ํ าอัยการพิเศษประจําเขตหรื อ
เทียบเท่า
(จ) รับราชการหรื อเคยรับราชการในตําแหน่ งประเภทบริ หารระดับสู งหรื อเทียบเท่า
ตามที ก.พ. กําหนด
(ฉ) เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อนวิชาในสาขานิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรื อวิชาทีเกียวกับการบริ หารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และ
ดํารงตํา แหน่ งหรื อเคยดํา รงตํา แหน่ งไม่ ตากว่
ํ า รองศาสตราจารย์ แต่ใ นกรณี ทีดํา รงตําแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ตอ้ งดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการคัดเลื อกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสู งสุ ด เป็ นประธาน รองประธานศาลฎีกาทีได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ งคน
กรรมการ ก.พ. ผูท้ รงคุณวุฒิหนึ งคนซึ งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิ การ ก.พ. เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าทีคัดเลือกบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ จํานวนเจ็ดคน
ให้ผไู้ ด้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุ มและเลื อกกันเองให้คนหนึ งเป็ นประธานกรรมการ
ก.พ.ค. แล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการคัดเลือก
กําหนด
มาตรา ๒๗ กรรมการ ก.พ.ค. ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี
(๑) เป็ นข้าราชการ
(๒) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลใด
(๓) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง กรรมการหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งทีรับผิดชอบในการ
บริ หารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(๔) เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็ นกรรมการในองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ

(b) being or having been a Councilor of State;
(c) being or having been in government service in a position not lower than a judge of
the Court of Appeals or its equivalent, or a chief judge of the Administrative Court of First Instance;
(d) being or having been in government service in a position not lower than a special
district state attorney or its equivalent;
(e) being or having been in government service in a higherlevel executive position or
its equivalent as determined by the CSC;
(f) being or having been an instructor in the field of law, political science, public
administration, economics, social sciences or a subject related to national administration in a higher
education institution, and holding a position or having held a position not lower than associate
professor, provided that in the case of holding the position of associate professor, such person shall
hold the position or have held the position for not less than five years.
Section 26. There shall be a MSPC Selection Committee comprising the President of the
Supreme Administrative Court as chairman, a Vice-President of the Supreme Court designated by the
President of the Supreme Court, a qualified CSC commissioner elected by the CSC, and the
Secretary-General of the CSC shall be a member and secretary.
The Selection Committee shall have the duty of selecting seven persons having the
qualifications under section 25.
The persons selected under paragraph two shall meet and elect one amongst themselves to
become Chairman of the MSPC and shall be presented by the Prime Minister to the King for
appointment.
The rules and procedures for selection of MSPC commissioners shall as prescribed by the
Selection Committee.
Section 27. A MSPC commissioner shall not be under the following prohibitions:
(1) be an official;
(2) be an employee or wage-earner of a State agency or any person;
(3) be a holder of a political position, member or holder of an executive position in a
political party, member of a political party or officer of a political party;
(4) be a board member of a State enterprise;
(5) be a commissioner in a central agency for personnel administration of State agencies;
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(๖) ประกอบอาชี พหรื อวิชาชี พอย่างอืนหรื อดํารงตําแหน่งหรื อประกอบการใด ๆ หรื อเป็ น
กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน อันขัดต่อการปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๒๘ ผูไ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. ผูใ้ ดมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗
ผูน้ ันต้อ งลาออกจากการเป็ นบุ ค คลซึ งมี ล กั ษณะต้อ งห้า มหรื อ แสดงหลัก ฐานให้เ ป็ นที เชื อได้ว ่า
ตนได้เลิ ก การประกอบอาชี พ หรื อวิช าชี พ หรื อการประกอบการอันมี ล ัก ษณะต้องห้า มดัง กล่ า วต่ อ
เลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับคัดเลือก
ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับคัดเลือกเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. มิได้ลาออกหรื อเลิกการประกอบอาชีพหรื อ
วิชาชี พหรื อการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาทีกําหนดตามวรรคหนึ ง ให้ถือว่าผูน้ นมิ
ั เคยได้รับ
คัดเลือกเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. และให้ดาํ เนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึนใหม่
มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหน่ งหกปี นับแต่วนั ทีทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตัง และให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.พ.ค. ซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อยูใ่ นตําแหน่งเพือปฏิ บตั ิหน้าทีต่อไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตังกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๒๗
(๕) ต้องคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดฐานหมินประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มเวลาอย่างสมําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
เมือมีกรณี ตามวรรคหนึ ง ให้กรรมการ ก.พ.ค. เท่าที เหลื ออยู่ปฏิ บตั ิหน้าที ต่อไปได้ และ
ให้ถือว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าที เหลื ออยู่ เว้นแต่มี ก รรมการ ก.พ.ค. เหลื ออยู่
ไม่ถึงห้าคน
เมือมีกรณี ตามวรรคหนึงหรื อกรณี ทีกรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ งพ้นจากตําแหน่งโดยเร็ ว

(6) engage in another occupation or profession or hold a position or undertake any activities
or be a committee member in a State or private agency which conflicts with the performance of duties
as prescribed by Royal Decree.
Section 28. A person selected to become a MSPC commissioner who is under a prohibition
under section 27 shall resign from the state of having the prohibited qualities or present credible
evidence that he/she has ceased to engage in the such occupation or profession or activity which is
prohibited to the secretary of the MSPC within fifteen days as from the date of selection.
In the case where a person selected to become a MSPC commissioner does not resign or
cease to engage in such occupation or profession or activity within the period specified in paragraph
one, it shall be deemed that such person has never been selected to become a MSPC commissioner and
proceedings shall be carried out to select a new MSPC commissioner.
Section 29. MSPC commissioners hold office for a term of six years as from the date of
appointment by the King and shall hold office for only one term.
MSPC commissioners who retire from office upon the expiration of term shall remain in
office to perform duties until new MSPC commissioners have been appointed by the King.
Section 30. Apart from retirement from office upon the expiration of term, a MSPC
commissioner retires from office upon:
(1) death;
(2) resignation;
(3) attaining the age of seventy years;
(4) lacking the qualifications or being under a prohibition under section 25 or section 27;
(5) being subject to a final sentence of imprisonment, regardless of the sentence having been
suspended, except for the suspension of a sentence for an offence committed negligently, a minor
offence or a defamation offence;
(6) not being able to perform duties full-time on a regular basis as prescribed by MSPC
Regulations.
Upon the occurrence of an event under paragraph one, the remaining MSPC commissioners
shall continue to perform duties and the MSPC shall be deemed as comprising the remaining MSPC
commissioners, except where there are less than five MSPC commissioners remaining.
Upon the occurrence of an event under paragraph one or in the case of MSPC
commissioners retiring at the expiration of term, the MSPC Selection Committee shall carry out the
selection of MSPC commissioners to replace the retiring MSPC commissioners expeditiously.

Section
28
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มาตรา
๓๑
๓๔

๑๓
๑๓
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มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรื อองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลอืน เพือให้ ก.พ. หรื อองค์กรกลาง
บริ หารงานบุคคลอืน ดําเนิ นการจัดให้มีหรื อปรับปรุ งนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลในส่ วนที
เกียวกับการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓
(๔) พิจารณาเรื องการคุม้ ครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี
กฎ ก.พ.ค. เมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
(๖) แต่งตังบุคคลซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที ก.พ.ค. กําหนด เพือเป็ น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรื อเป็ นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
มาตรา ๓๒ ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มี
สิ ทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ
เช่นเดียวกับผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู ง
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็ นไปตามระเบียบที ก.พ.ค. กําหนด

Section 31. The MSPC shall have the following powers and duties:
(1) to submit proposals to the CSC or other central personnel administration agencies in
order for the CSC or other central personnel administration agency to undertake the provision of or to
revise human resource management policies pertaining to the preservation of merit system;
(2) to consider appeals under section 114;
(3) to consider complaints under section 123;
(4) to consider matters on the preservation of merit system under section 126;
(5) to issue MSPC Regulations, rules, regulations and procedures for the performance of
functions under this Act; a MSPC Regulation shall come into force upon its publication in the
Government Gazette;
(6) to appoint persons having the qualifications and not being under a prohibition prescribed
by the MSPC to become members of an appeals commission or members of a complaints commission.

ลักษณะ ๓
บททัวไป

มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรื อนต้องเป็ นไปเพือผลสัมฤทธิ ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิ ทธิ ภาพ และความคุม้ ค่า โดยให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และ
มีคุณภาพชีวิตทีดี

Section 32. MSPC commissioners, appeals commissioners and complaints commissioners
shall receive position allowances and other benefits as prescribed by Royal Decree and shall have the
right to receive the same travel allowances under the Royal Decree on allowances for official travel as
higher-level executive position holders.
Section 33. Meetings of the MSPC commission, appeals commission and complaints
commission shall be as prescribed by MSPC Regulation.
TITLE III
GENERAL PROVISIONS
Section 34. The organization of civil officials shall be undertaken with a view to the resultbased outcome, efficiency and good value in the discharge of State functions, and to make officials
perform their duties with quality and virtuously and have a good quality of life.

Section
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มาตรา ๓๕ ข้าราชการพลเรื อนมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรื อนซึ งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตัง
ตามทีบัญญัติไว้ในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ
(๒) ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรื อนซึ งรับราชการโดยได้รับ
บรรจุแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริ ยต์ ามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ผูท้ ีจะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนต้องมีคุณสมบัติทวไป
ั
และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
ก. คุณสมบัติทวไป
ั
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิ บแปดปี
(๓) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ด้วยความบริ สุทธิ ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสังพักราชการหรื อถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
นีหรื อตามกฎหมายอืน
(๔) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(๕) เป็ นกรรมการหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทีรับผิดชอบในการบริ หารพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที
ในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(๘) เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืน
ของรัฐ
(๙) เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรื อปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามพระราชบัญญัตินี
หรื อตามกฎหมายอืน

Section 35. There shall be 2 categories of civil officials, being:
(1) civil servants, namely civil officials who are in the government service by instatement
and appointment under the provisions in TITLE IV CIVIL SERVANTS;
(2) royal household civil officials, namely civil officials who are in the government service
by instatement and appointment to royal household posts as prescribed by Royal Decree.
Section 36. A person entering the civil service must have general qualifications and not be
under a prohibition, as follows:
A. General Qualifications:
(1) being of Thai nationality;
(2) being at least 18 years of age;
(3) being a person with pure faith in the democratic form of government with the King as
Head of State.
B. Prohibitions:
(1) being a holder of a political position;
(2) being an incompetent person, quasi-incompetent person, insane or mentally disabled
person, or suffering from a disease prescribed by CSC Regulation;
(3) being a person suspended from government service or temporarily discharged from
government service under this Act or other laws;
(4) being morally defective to the extent of being socially objectionable;
(5) being a committee member or holder of an executive position in a political party or an
officer of a political party;
(6) being adjudged bankrupt;
(7) having been imprisoned by final sentence of imprisonment for a criminal offence, with
the exception of sentences for offences committed negligently or minor offences;
(8) having been punished by discharge, dismissal or expulsion from a State enterprise or
other State agencies;
(9) having been punished by discharge or dismissal for breach of discipline under this Act or
other laws;
(10) having been punished by expulsion for a breach of discipline under this Act or other laws;

Section
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(๑๐) เป็ นผูเ้ คยถู ก ลงโทษไล่ ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี หรื อตาม
กฎหมายอืน
(๑๑) เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ หรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐ
ผูท้ ีจะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนซึ งมีลกั ษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรื อ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถา้ เป็ นกรณี มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (๘)
หรื อ (๙) ผูน้ นต้
ั องออกจากงานหรื อออกจากราชการไปเกินสองปี แล้ว และในกรณี มีลกั ษณะต้องห้าม
ตาม (๑๐) ผูน้ นต้
ั องออกจากงานหรื อออกจากราชการไปเกินสามปี แล้ว และต้องมิใช่เป็ นกรณี ออกจากงาน
หรื อออกจากราชการเพราะทุจริ ตต่อหน้าที มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสี ยง
ไม่น้อยกว่าสี ในห้าของจํานวนกรรมการทีมาประชุ ม การลงมติให้กระทําโดยลับ
การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามระเบียบที ก.พ. กําหนด ในกรณี ต ามวรรคสอง
ก.พ. จะยกเว้นให้เป็ นการเฉพาะราย หรื อจะประกาศยกเว้นให้เป็ นการทัวไปก็ได้
มาตรา ๓๗ การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้ขา้ ราชการพลเรื อนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบที ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๘ ข้าราชการพลเรื อนอาจได้รับเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีประจําอยูใ่ นต่างประเทศ
ตําแหน่งในบางท้องที ตําแหน่งในบางสายงาน หรื อตําแหน่ งทีมีเหตุพิเศษตามระเบียบที ก.พ. กําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้าราชการพลเรื อนอาจได้รับเงินเพิมค่าครองชี พชัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด
ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพือดํา เนิ นการตามวรรคสอง ให้ ก.พ. เสนอแนะ
สําหรับข้าราชการประเภทอืนในคราวเดี ยวกันด้วย
มาตรา ๓๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และ
การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรื อน ให้เป็ นไปตามทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๔๐ เครื องแบบของข้าราชการพลเรื อนและระเบียบการแต่งเครื องแบบให้เป็ นไป
ตามกฎหมายหรื อระเบียบว่าด้วยการนัน
มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญข้าราชการพลเรื อนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน

(11) having cheated in an entrance examination for the government service or for entry to
work in other State agencies.
The CSC may consider a waiver and allow entry into the government service for persons
entering the civil service who are under the prohibitions in B. (4), (6), (7), (8), (9), (10) or (11), provided that
in the case of the prohibition under (8) or (9), such person must have already retired from work or retired
from government service for more than two years, and in the case of the prohibition under (10), such person
must have already retired from work or retired from government service for more than three years, and in no
event shall the retirement from work or retirement from government service be on account of malfeasance in
office. A resolution of the CSC on such waiver shall receive the votes of not less than four-fifths of the
number of commissioners present at the meeting. Votes shall be cast by secret ballot.
An application for waiver under paragraph two shall be as prescribed by CSC Regulation. In
the case of paragraph two, the CSC may grant an individual waiver or may issue a notification granting a
general waiver.
Section 37. Payment of salaries and position allowances to civil officials shall be as
prescribed by CSC Regulation approved by the Ministry of Finance.
Section 38. Civil officials may receive supplemental allowances for foreign posts, posts in
certain areas, positions in certain class series or positions entailing special grounds as prescribed by
CSC Rule approved by the Ministry of Finance.
Civil officials may receive temporary subsistence allowances pursuant to economic
conditions under the rules and procedures prescribed by the Council of Ministers.
When submitting a proposal to the Council of Ministers for action under paragraph two, the
CSC shall also make a concurrent submission of proposals for other categories of officials.
Section 39. Working hours, traditional public holidays, annual public holidays and official
leaves for civil officials shall be as prescribed by the Council of Ministers.
Section 40. Uniforms of civil officials and rules on wearing uniforms shall be governed by
the laws and rules pertaining thereto.
Section 41. Gratuities and pensions for civil officials shall be governed by the laws
pertaining thereto.

Section
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ลักษณะ ๔
ข้ าราชการพลเรือนสามัญ

TITLE IV
CIVIL SERVANTS

หมวด ๑
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรื อนสามัญ

มาตรา
๔๒
๔๓

มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัตินี ให้คาํ นึ งถึง
ระบบคุณธรรมดังต่อไปนี
(๑) การรับ บุค คลเพื อบรรจุเ ข้า รับ ราชการและแต่ง ตังให้ด ํา รงตํา แหน่ง ต้อ งคํา นึง ถึง
ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็ นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การบริ หารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิและประสิ ทธิ ภาพขององค์กรและ
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลือนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อืนแก่ขา้ ราชการ
ต้องเป็ นไปอย่างเป็ นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรื อสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(๔) การดําเนินการทางวินยั ต้องเป็ นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริ หารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็ นกลางทางการเมือง
มาตรา ๔๓ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ มี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ่ ม ตามที บัญ ญัติ ไ ว้ใ น
รัฐธรรมนูญ แต่ทงนี
ั ต้องไม่กระทบประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารราชการแผ่นดิ นและความต่อเนื อง
ในการจัดทําบริ การสาธารณะ และต้องไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการเมือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไปตามทีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา

Chapter 1
Organization of Civil Servants

Section 42. The organization of civil servants under this Act shall take into account the
following merit system:
(1) the admission of a person for instatement to the government service and appointment
to a position shall take into account the knowledge and competence of persons, equality, fairness and
interests of the government service;
(2) the human resource management must take into account the end-result and efficiency
of the organization and the nature of work without unfair discrimination;
(3) the consideration of merit, promotions and conferment of other benefits to officials
must be carried out fairly through considerations of work products, capacities and behaviors, and
political views or political party affiliations shall not be taken into consideration;
(4) disciplinary proceedings must be carried out justly and without prejudice;
(5) the human resource management must be politically impartial.
Section 43. Civil servants have the liberty to assemble as a group as provided in the
Constitution, provided that such assembly does not affect the efficiency of national administration
and continuity of public services and must not have a political objective.
The rules, procedures and conditions for assembly under paragraph one shall be as
prescribed by Royal Decree.

Section
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หมวด ๒
การกําหนดตําแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง

Chapter 2
Position Classification and Payment of Salaries
and Position Allowances

มาตรา ๔๔ นอกจากตําแหน่งทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินแล้ว
อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหน่งทีมีชืออย่างอืนเพือประโยชน์ในการบริ หารงาน และแจ้งให้ ก.พ.
ทราบด้วย
มาตรา ๔๕ ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี
(๑) ตําแหน่งประเภทบริ หาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการและรองหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และตําแหน่งอืนที ก.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่งประเภทบริ หาร
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการทีตํากว่าระดับกรม
และตําแหน่งอืนที ก.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่งประเภทอํานวยการ
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งทีจําเป็ นต้องใช้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตามที ก.พ. กําหนดเพือปฏิบตั ิงานในหน้าทีของตําแหน่งนัน
(๔) ตําแหน่ งประเภททัวไป ได้แก่ ตําแหน่งทีไม่ใช่ตาํ แหน่ งประเภทบริ หาร ตําแหน่ ง
ประเภทอํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทังนี ตามที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๔๖ ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญ มีดงั ต่อไปนี
(๑) ตําแหน่งประเภทบริ หาร มีระดับดังต่อไปนี
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสู ง
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับดังต่อไปนี
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสู ง
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี
(ก) ระดับปฏิบตั ิการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชียวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ

Section 44. Apart from the positions prescribed by the law on national administration, the
Ministry CSSC may prescribe positions with other titles for the benefit of work administration,
which such prescription shall be notified to the CSC.
Section 45. There are 4 categories of civil servant positions, as follows:
(1) executive positions, namely heads of government agencies and deputy heads of
government agencies at ministerial and departmental levels and other positions prescribed by the CSC as
executive positions;
(2) managerial positions, namely heads of government agencies at levels lower than
departments and other positions prescribed by the CSC as managerial positions;
(3) knowledge worker positions, namely positions which require holders of bachelor
degrees as prescribed by the CSC for performing duties in such positions;
(4) general positions, namely positions which are not executive positions, managerial
positions and knowledge worker positions, as prescribed by the CSC.
Section 46. There shall be the following levels for civil servant positions:
(1) executive positions shall have the following levels:
(a) primary level;
(b) higher level;
(2) managerial positions shall have the following levels:
(a) primary level;
(b) higher level;
(3) knowledge worker positions shall have the following levels:
(a) practitioner level;
(b) professional level;
(c) senior professional level;
(d) expert level;
(e) advisory level;

Section
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(๔) ตําแหน่งประเภททัวไป มีระดับดังต่อไปนี
(ก) ระดับปฏิบตั ิงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๔๗ ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญจะมีในส่ วนราชการใด จํานวนเท่าใด และ
เป็ นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามที อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด โดยต้อง
คํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ความไม่ซาซ้
ํ อนและประหยัดเป็ นหลัก ทังนี ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขที ก.พ. กําหนด และต้องเป็ นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ ให้ ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง โดยจําแนกตําแหน่งเป็ นประเภท
และสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดี ยวกันและสายงานเดี ยวกันทีคุ ณภาพของ
งานเท่ากันโดยประมาณเป็ นระดับเดี ยวกัน ทังนี โดยคํานึ งถึ งลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ระบุชือตําแหน่งในสายงาน หน้าทีความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ดว้ ย
มาตรา ๔๙ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินตําแหน่งใดบังคับบัญชา
ข้าราชการพลเรื อนในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานใด ในฐานะใดให้เป็ นไปตามทีผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจ
สังบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนด โดยทําเป็ นหนังสื อตามหลักเกณฑ์ที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๐ ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับเงิ นเดือนตามตําแหน่ งในแต่ละประเภท
ตามทีกําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขันตําขันสู งของข้าราชการพลเรื อนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี
ผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชี เงินเดือน
ขันตําขันสู งของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
ข้าราชการพลเรื อนสามัญอาจได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชี อตั ราเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินีตามหลักเกณฑ์และเงือนไขที ก.พ. กําหนด

(4) general positions shall have the following levels:
(a) operational level;
(b) experienced level;
(c) senior level;
(d) highly skilled level.
The determination of position categories and position levels shall be made pursuant to rules
prescribed by CSC Regulation.
Section 47. The determination of civil servant positions in specific government agencies, the
numbers and categories of civil servant positions, as well as the class series and levels thereof shall be as
prescribed by the Ministry CSSC, which prescription must take into account efficiency, effectiveness,
non-overlap and economy as primary considerations, in accordance with rules and procedures prescribed
by the CSC and which must comply with the class specifications prescribed under section 48.
Section 48. The CSC shall draw up class specifications by classifying positions into categories
and class series according to the nature of work, and placing positions of the same category and class
series requiring approximately the same quality of work into the same level. In this regard, account must
be taken of the characteristics of the duties, responsibilities and qualities of works.
In the class specifications, the titles of positions in the class series, primary duties and
responsibilities and qualification requirements shall also be specified.
Section 49. Subject to the law on national administration, a position in charge of civil officials
in any government agency or agency, in any capacity, shall be as prescribed by the supervising official
authorized to make an instatement order under section 57 by means of a letter pursuant to rules prescribed
by the CSC.
Section 50. Civil servants shall receive salaries pursuant to each position category as stipulated
in the schedule of salary scale for civil servants annexed to this Act.
The amount of salary payable to a holder of any position category, class series and level under
the schedule of salary scale for civil servants shall be as prescribed by CSC Regulation.
Civil servants may receive position allowances in accordance with the schedule of position
allowances for civil servants annexed to this Act pursuant to the rules and conditions prescribed by the CSC.
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ผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชี อตั รา
เงิ นประจําตําแหน่ งของข้าราชการพลเรื อนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินีในอัตราใด ให้เป็ นไปตามที
กําหนดในกฎ ก.พ.
เงินประจําตําแหน่งตามมาตรานี ไม่ถือเป็ นเงินเดือนเพือเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาปรับเงินเดือนขันตําขันสู งหรื อเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญให้เหมาะสมยิงขึ นตามความจําเป็ นก็ไ ด้ โดยหากเป็ นการปรับเงิ นเดื อน
ขันตําขันสู ง หรื อเงิ นประจําตําแหน่ งเพิ มไม่เกิ นร้ อยละสิ บของเงิ นเดื อน หรื อเงิ นประจํา ตําแหน่ ง
ที ใช้บงั คับอยู่ ให้กระทําได้โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงิ นเดื อนขันตําขันสู ง และ
เงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชกฤษฎี กาดังกล่าว เป็ นเงินเดือนขันตําขันสู ง และเงินประจําตําแหน่ ง
ท้ายพระราชบัญญัตินี
เมื อมี ก ารปรั บเงิ นเดื อ นหรื อ เงิ นประจํา ตําแหน่ งตามวรรคหนึ ง การปรับ เงิ นเดื อนหรื อ
เงิ นประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรื อนสามัญทีได้รับอยูเ่ ดิมเข้าสู่ อตั ราในบัญชีทีได้รับการปรับใหม่
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด

The rate of position allowance payable to a holder of any position category, class series and
level under the schedule of position allowances for civil servants annexed to this Act shall be as prescribed
by CSC Regulation.
Position allowances under this section shall not be regarded as salaries for the purpose of
calculating gratuities and pensions under the law on official gratuities and pensions.
Section 51. The Council of Ministers may consider the adjustment of salary rate or position
allowances for civil servants for greater appropriateness as required. Adjustments of salary rate or position
allowances by not more than ten percent of the applicable salaries or position allowances shall be effected
by enactment of a Royal Decree, and the salary rate and position allowances annexed to such Royal
Decree shall be deemed as salary rate and position allowances annexed to this Act.
Upon the adjustment of salaries or position allowances under paragraph one, the adjustment of
salaries or position allowances of existing civil servants to the rates in the newly adjusted schedule shall
be in accordance with the rules and procedures prescribed by the Council of Ministers.

หมวด ๓
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตัง

Chapter 3
Recruitment, Instatement and Appointment

มาตรา ๕๒ การสรรหาเพือให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ
และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ ง ต้องเป็ นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึ งถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรม
ของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ทังนี ตามทีกําหนดในหมวดนี
มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญเพือแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่ งใด ให้บรรจุและแต่งตังจากผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งนัน โดยบรรจุ และแต่งตัง
ตามลําดับทีในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
การสอบแข่งขัน การขึนบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี ยวกับการสอบแข่งขัน
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึงไม่ใช้บงั คับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕

Section 52. The recruitment of persons for instatement to the government service as a civil
servant and appointment to a position shall be carried out in accordance with the merit system and
account for the ethical behavior of such person as well as the benefits to the government service, as
prescribed in this Chapter.
Section 53. The instatement of a person to the government service as a civil servant for
appointment to a particular position shall be made from candidates passing competitive examination
for such position and according to the order in the list of the passing candidates.
Competitive examinations, lists of the passing candidates and details on examinations
shall be in accordance with rules, procedures and conditions prescribed by the CSC.
The provisions of paragraph one shall not apply to the instatement of persons to the
government service under section 55, section 56, section 63, section 64 and section 65.
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มาตรา ๕๔ ผูส้ มัครสอบแข่งขันในตําแหน่ งใด ต้องมีคุณสมบัติทวไปและไม่
ั
มีลกั ษณะ
ต้องห้าม หรื อได้รับการยกเว้นในกรณี ทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งหรื อได้รับอนุมตั ิจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ด้วย
สําหรับผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิ สมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมี
สิ ทธิ ได้รับบรรจุเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญทีสอบแข่งขันได้ต่อเมือพ้นจากการเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ทางการเมืองแล้ว
มาตรา ๕๕ ในกรณี ที มี เหตุพิเศษ ผูบ้ งั คับ บัญชาซึ งมี อาํ นาจสั งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งโดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการสอบแข่งขัน
ตามมาตรา ๕๓ ก็ได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๖ กระทรวงหรื อกรมใดมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง จะบรรจุบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง เข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชียวชาญ หรื อทรงคุณวุฒิ หรื อตําแหน่งประเภททัวไประดับทักษะพิเศษ
ก็ได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ และการแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจดังต่อไปนี เป็ นผูส้ ังบรรจุและแต่งตัง
(๑) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู งตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมทีอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการ
ขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพือพิจารณาอนุมตั ิ เมือได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็ นผูส้ ังบรรจุ และ
ให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
(๒) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารระดับสู งตําแหน่ง รองหัวหน้า
ส่ วนราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม รองหัวหน้า ส่ วนราชการระดับกรม
ที อยู ่ในบัง คับ บัญชาหรื อรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บ ตั ิ ราชการขึ นตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี หรื อต่ อรั ฐมนตรี
แล้วแต่กรณี หรื อตําแหน่งอืนที ก.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู ง ให้ปลัดกระทรวง
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมทีอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการ

Section 54. An applicant for competitive examinations for a particular position must have
the general qualifications and not be under a prohibition, or has been granted a waiver in the case of a
prohibition under section 36, and must also have the qualification requirements or received the
approval of the CSC under section 62.
A person under a prohibition under section 36 B. (1) shall be eligible to apply for
examinations, but shall be entitled for instatement as a civil servant having been passing examination
only upon ceasing to be a holder of a political position.
Section 55. In special circumstances, a supervising official authorized to make an
instatement order under section 57 may select persons for instatement to the government service and
appoint to positions without conducting competitive examinations under section 53, pursuant to the
rules, procedures and conditions prescribed by the CSC.
Section 56. A ministry or department which has exceptional reasons and necessities may
instate persons possessing high levels of knowledge, competence and expertise to the government
service and appoint to knowledge worker positions at professional, senior professional, expert or
advisory levels, or to general positions at highly skilled level, pursuant to rules, procedures and
conditions prescribed by the CSC.
Section 57. For instatements to the government service as civil servants and appointments
to positions under section 53, section 55, section 56, section 63, section 64, section 65 and section
66, the following authorized persons shall make the instatement and appointment orders:
(1) for the instatement and appointment of a higher level executive position that is the
head of a ministerial level government agency and head of a departmental level government agency
under the charge of or directly accountable in the performance of functions to the Prime Minister or
Minister, as the case may be, the Minister in Charge shall submit a nomination to the Council of
Ministers for approval; upon approval by the Council of Ministers, the Minister in Charge shall order
the instatement and the Prime Minister shall present the matter to the King for appointment;
(2) for the instatement and appointment of a higher level executive position that is the
deputy head of a ministerial level government agency, head of a departmental level government
agency, deputy head of a departmental government agency under the charge of or directly
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ขึ นตรงต่อนายกรัฐ มนตรี ห รื อ ต่อ รัฐมนตรี แล้ว แต่ก รณี เสนอรัฐ มนตรี เ จ้า สัง กัดเพื อนํา เสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิ เมือได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ให้ปลัดกระทรวงผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็ นผูส้ ังบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคม
ทูลเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง

accountable in the performance of functions to the Prime Minister or Minister, as the case may be, or
other positions prescribed by the CSC as higher level executive positions, the supervising permanent
secretary or head of departmental level government agency under the charge of or directly
accountable in the performance of functions to the Prime Minister or Minister, as the case may be,
shall submit a nomination to the Minister in Charge for proposal to the Council of Ministers for
approval; upon approval by the Council of Ministers, such supervising permanent secretary or head
of departmental level government agency shall order the instatement and the Prime Minister shall
present the matter to the King for appointment;
(3) for the instatement and appointment of a primary level executive position, the
supervising permanent secretary or head of departmental level government agency under the charge
of or directly accountable in the performance of functions to the Prime Minister or Minister, as the
case may be, shall order the instatement and appointment;
(4) for the instatement and appointment of an managerial position, knowledge worker
position at practitioner, professional, senior professional and expert levels, and general positions in
the Office of the Minister, the Minister in Charge shall order the instatement and appointment;
(5) for the instatement and appointment of higher level managerial positions, the
supervising permanent secretary or head of departmental level government agency under the charge
of or directly accountable in the performance of functions to the Prime Minister or Minister, as the
case may be, shall order the instatement and appointment;
(6) for the instatement and appointment of primary level managerial positions, the
supervising director-general shall order the instatement and appointment upon the approval of the
permanent secretary; as for the instatement and appointment of primary level managerial positions in
departmental level government agencies under the charge of or directly accountable in the
performance of functions to the Prime Minister or Minister, as the case may be, the supervising
director-general shall order the instatement and appointment;
(7) for the instatement and appointment of advisory level knowledge worker positions, the
Minister in Charge shall submit a nomination to the Council of Ministers for approval; upon the
approval of the Council of Ministers, the Minister in Charge shall order the instatement, and the
Prime Minister shall present the matter to the King for appointment;

(๓) การบรรจุ และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารระดับ ต้น ให้ปลัดกระทรวง
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมที อยู่ในบังคับบัญชาหรื อรั บผิดชอบการปฏิ บตั ิ
ราชการขึ นตรงต่อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ต่อ รั ฐ มนตรี แล้ว แต่ก รณี เป็ นผู ม้ ี อ าํ นาจสั งบรรจุ แ ละ
แต่งตัง
(๔) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบตั ิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี ยวชาญ และประเภททัวไปในสํานักงานรัฐมนตรี
ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง

มาตรา
๕๗

(๕) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสู ง ให้ปลัดกระทรวง
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อหัวหน้า ส่ วนราชการระดับ กรมที อยู่ใ นบัง คับ บัญชาหรื อรั บ ผิดชอบการปฏิ บ ตั ิ
ราชการขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
(๖) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ให้อธิบดีผบู้ งั คับบัญชา
เป็ นผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุ และแต่งตังเมือได้รับความเห็ นชอบจากปลัดกระทรวง ส่ วนการบรรจุ แ ละ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นในส่ วนราชการระดับกรมทีหัวหน้าส่ วนราชการ
อยู่ใ นบัง คับ บัญชาหรื อ รั บ ผิด ชอบการปฏิ บ ตั ิ ราชการขึ นตรงต่อ นายกรั ฐ มนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี ให้อธิ บดีผบู้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
(๗) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรี
เจ้า สั ง กัด นํา เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื อพิ จ ารณาอนุ ม ัติ เมื อได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี แล้ว
ให้ รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเป็ นผูส้ ังบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตัง
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(๘) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวง
หรื อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมทีอยู่ในบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิ บตั ิราชการขึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
(๙) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหน่งประเภททัวไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิ บดีผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
เมือได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่ วนการบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่ ง ประเภททัวไประดับ ทัก ษะพิเศษในส่ วนราชการระดับกรม
ที หัวหน้าส่ วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิ บตั ิราชการขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรื อต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผบู้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
(๑๐) การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ ชํานาญการ
ตําแหน่งประเภททัวไประดับปฏิบตั ิงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ให้อธิ บดีผบู้ งั คับบัญชา หรื อผูซ้ ึ ง
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผบู้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
(๑๑) การบรรจุและแต่งตังตามมาตรา ๕๓ และการย้ายตามมาตรา ๖๓ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
ตาม (๙) ซึ งไม่ใช่ตาํ แหน่งประเภททัวไประดับทักษะพิเศษ และตําแหน่งตาม (๑๐) ในราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาค ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตัง
ในการเสนอเพือแต่งตังข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ดาํ รงตําแหน่ง ให้รายงานความสมควร
พร้อมทังเหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนดไปด้วย
มาตรา ๕๘ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารผูใ้ ดปฏิ บตั ิหน้าที
เดียวติดต่อกันเป็ นเวลาครบสี ปี ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการให้มี
การสับเปลี ยนหน้า ที ย้า ย หรื อโอนไปปฏิ บตั ิหน้า ที อื น เว้นแต่มี ค วามจําเป็ นเพื อประโยชน์ของ
ทางราชการจะขออนุ มตั ิคณะรัฐมนตรี ให้คงอยูป่ ฏิบตั ิหน้าทีเดิมต่อไปเป็ นเวลาไม่เกินสองปี ก็ได้ ทังนี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ งไม่ให้ใช้บงั คับแก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่ งที ก.พ. กําหนดว่าเป็ นตําแหน่ งที มี
ลักษณะงานเฉพาะอย่าง
มาตรา ๕๙ ผูไ้ ด้รับบรรจุและแต่งตังตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึง หรื อมาตรา ๕๕ ให้ทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็ นข้าราชการทีดี
ตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.

(8) for the instatement and appointment of expert level knowledge worker positions, the permanent secretary or
head of departmental level government agency under the charge of or directly accountable in the performance of functions
to the Prime Minister or Minister, as the case may be, shall order the instatement and appointment;
(9) for the instatement and appointment of senior professional level knowledge worker positions and
highly skilled level general positions, the supervising director-general shall order the instatement and appointment
upon the approval of the permanent secretary; as for the instatement and appointment of senior professional level
knowledge worker positions and highly skilled level general positions in departmental level government agencies
under the charge of or directly accountable in the performance of functions to the Prime Minister or Minister, as
the case may be, the supervising director-general shall order the instatement and appointment;
(10) for the instatement and appointment of practitioner and professional level knowledge
worker positions and operational, experienced and senior level general positions, the supervising directorgeneral or person designated by the director-general shall order the instatement and appointment;
(11) for the instatement and appointment under section 53 and relocation under section 63 to a position
under (9) which is not a highly skilled level general position and the instatement and appointment of positions under
(10) in the regional administration, the supervising provincial governor shall order the instatement and appointment.
The nomination for appointment of a civil servant to a position shall be accompanied by a
report on suitability as well as reasons in accordance with the rules and procedures prescribed by the CSC.
Section 58. Where any civil servant holding an executive position has performed the same
duties for four consecutive years, the supervising official authorized to make an instatement order
under section 57 shall undertake proceedings to effect an exchange of duties, relocation or transfer to
perform other duties, except where it is necessary for the benefit of the government service, in which
case the approval of the Council of Ministers may be requested for such person to continue
performing the same duties for not more than two years, in accordance with the rules and procedures
prescribed by the CSC.
The provisions of paragraph one does not apply to holders of positions prescribed by the
CSC as positions having specific nature of work.
Section 59. A person instated and appointed under section 53 paragraph one or section 55 shall
perform official duties on a probationary basis and shall be developed to learn on the regulations and
arrangements of the government service and the good conduct of officials, as prescribed by CSC Regulation.
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ผูท้ ดลองปฏิ บ ตั ิ หน้า ที ราชการตามวรรคหนึ งผูใ้ ดมี ผลการประเมิ นทดลองปฏิ บตั ิ หน้า ที
ราชการตามทีกําหนดในกฎ ก.พ. ไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ สังให้ผนู ้ นรั
ั บราชการต่อไป ถ้าผูน้ ันมีผลการประเมินทดลองปฏิ บตั ิหน้าที ราชการ
ตํากว่า มาตรฐานที กํา หนด ก็ใ ห้สั งให้ผูน้ ันออกจากราชการได้ไ ม่ว ่า จะครบกํา หนดเวลาทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการแล้วหรื อไม่ก็ตาม
ั เคยเป็ นข้าราชการพลเรื อน
ผูใ้ ดถูกสังให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผูน้ นไม่
สามัญ แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทีผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หรื อการรับเงินเดือนหรื อ
ผลประโยชน์อืนใดทีได้รับหรื อมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผูน้ นอยู
ั ร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ
ผูอ้ ยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการผูใ้ ดมีกรณี อนั มีมูลทีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั
ให้ผบู้ งั คับบัญชาดําเนินการทางวินยั ตามทีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินยั และถ้าผูน้ นั
มีกรณี ทีจะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปก่อน
ความในวรรคหนึง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บงั คับกับข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิน
ซึงโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างทียังทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิ บตั ิหน้าที ราชการผูใ้ ด
ถู ก สั งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และต่อมาปรากฏว่า ผูน้ ันมี ก รณี ที จะต้องถู ก สั งให้ออก
จากราชการตามมาตรา ๕๙ หรื อตามมาตราอืน ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
หรื อผูม้ ีอาํ นาจตามมาตราอื นนัน แล้วแต่กรณี มีอาํ นาจเปลี ยนแปลงคําสัง เป็ นให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๕๙ หรื อตามมาตราอืนนันได้
มาตรา ๖๑ การแต่งตังข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีไม่มีกาํ หนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จะกระทํามิได้
มาตรา ๖๒ ผูไ้ ด้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งข้าราชการพลเรื อนสามัญตําแหน่ งใดต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ในกรณี ทีมีเหตุผลและความจําเป็ น ก.พ. อาจอนุ ม ตั ิ ใ ห้แต่ง ตังข้า ราชการพลเรื อนสามัญ
ที มี คุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งก็ได้
ในกรณี ที ก.พ. กําหนดให้ปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อคุณวุฒิใดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้หมายถึงปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อคุณวุฒิที ก.พ. รับรอง

Where a person performing official duties on a probationary basis under paragraph one has achieved
an evaluation result on the probationary performance of official duties as prescribed by CSC Regulation which is
not lower than the prescribed standards, the supervising official authorized to make an instatement order under
section 57 shall order such person to continue serving in the government service. If such person addresses an
evaluation result on the probationary performance of official duties which is lower than the prescribed standards,
the supervising official authorized to make an instatement order under section 57 may discharge such person from
government service regardless of whether or not the probation period has expired.
A person discharged from government service under paragraph two shall be regarded as if such
person has never been a civil servant.However, there shall be no prejudice to any acts of such person in the
performance of official duties or the receipt of salaries or other benefits received or entitled to receive from
the government service while such person remained in the probation period.
Where a person in the probation period is subject to reasonable grounds to allege a breach of
discipline, the supervising official shall undertake disciplinary proceedings as provided in Chapter 7
Disciplinary Proceedings, and if such person is also subject to a cause for discharge from government
service under paragraph two, the supervising official shall preliminarily proceed under paragraph two.
The provisions of paragraph one, paragraph two and paragraph three shall apply mutatis mutandis to officials or
employees in the local administration transferred under section 64 during the probationary performance of official duties.
Section 60. Where a civil servants serving in the probation period is discharged from government
services under section 111 and it subsequently appears that such person is subject to a cause for discharge from
government service under section 59 or other sections, the supervising official authorized to make an instatement
order under section 57 or an authority under other sections, as the case may be, shall have the power to modify the
order as a discharge from government service under section 59 or under such other section.
Section 61. The appointment of a civil servant to a position in a class series not provided
in the class specifications shall not be made.
Section 62. A person appointed to any civil servant position must possess the qualification
requirement for such position as provided under the class specifications.
In the case where there are reasons and necessity, the CSC may approve the appointment of a civil servant
possessing qualifications different from the qualification requirements as provided under the class specifications.
In the case where the CSC stipulates a degree, vocational certificate or any credential as a
qualification requirement, it shall mean degrees, vocational certificates or credentials recognized by the CSC.
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มาตรา ๖๓ การย้าย การโอน หรื อการเลือนข้าราชการพลเรื อนสามัญไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในหรื อต่างกระทรวงหรื อกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
การโอนข้าราชการพลเรื อนสามัญจากกระทรวงหรื อกรมหนึ ง ไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรื อกรมหนึ ง เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลา
ทีกําหนด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด
การย้ายหรื อการโอนข้าราชการพลเรื อนสามัญไปแต่ง ตังให้ดาํ รงตํา แหน่ งในระดับที ตํา
กว่าเดิมจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรื อนสามัญผูน้ นั
การบรรจุขา้ ราชการพลเรื อนสามัญทีได้ออกจากราชการไปเนืองจากถูกสังให้ออกจากราชการ
เพือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
ให้ไปปฏิ บตั ิงานใด ๆ ซึ งให้นับเวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมื อนเต็มเวลา
ราชการ หรื อออกจากราชการไปทีมิใช่เป็ นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
กลับเข้ารับราชการในกระทรวงหรื อกรม ตลอดจนจะสังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดื อนเท่าใด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ.
กําหนด
เพื อประโยชน์ใ นการนับ เวลาราชการตามพระราชบัญ ญัตินี และตามกฎหมายว่า ด้ว ย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญทีได้ออกจากราชการไป เนื องจากถูกสังให้ออก
จากราชการเพือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรื อได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะรัฐมนตรี ให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึ งให้นบั เวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการ เมื อได้รับบรรจุ ก ลับเข้า รั บ ราชการให้มี สิ ท ธิ นับ วันรั บราชการก่ อนถู ก สั ง
ให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรื อวันทีได้
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามทีได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และวันรับราชการเมื อได้รับบรรจุ
กลับ เข้า รับ ราชการเป็ นเวลาราชการติด ต่อ กัน เสมือ นว่า ผูน้ ันมิไ ด้เ คยถูก สั งให้อ อกจากราชการ
สําหรับผูซ้ ึ งออกจากราชการไปทีมิใช่เป็ นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ซึ งได้รับบรรจุก ลับ เข้า รับ ราชการตามวรรคสี ให้มีสิ ทธิ นับ เวลาราชการก่ อนออกจากราชการ
เพือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานส่ วนท้องถิน การโอนข้าราชการทีไม่ใช่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินีและไม่ใช่ ขา้ ราชการการเมือง และการโอนเจ้าหน้าทีของหน่ วยงานอื นของรัฐ

Section 63. The relocation, transfer or promotion of a civil servant to a civil servant position within
the same or other ministry or department, as the case may be, shall be as prescribed by CSC Regulation.
The temporary transfer and reappointment of a civil servant from a ministry or department to a
civil servant position in a foreign country under another ministry or department for a specified period may
be effected under the rules and procedures prescribed by the CSC.
The relocation or transfer and reappointment of a civil servant to a position at a lower level
may not be effected, except where the consent of such civil servant has been obtained.
The instatement of a civil servant who has retired due to being discharged from government service
for entry to the military service under the law on military service, or who has received the approval of the
Council of Ministers to perform any work whereby such period shall be fully included in the calculation of
gratuities and pensions as official working period, or a retirement from government service which was not a
retirement during the probation period, back to government service in the ministry or department, including the
instatement and appointment of such person to position categories, class series, levels, and the determination of
salary amount of such person, may be effected under the rules and procedures prescribed by the CSC.
For the purposes of government service period determination under this Act and under the law on
official gratuities and pensions, a civil servant who has retired due to being discharged from government
service for entry military service under the law on military service, or who has received the approval of the
Council of Ministers to perform any work whereby such period shall be fully included in the calculation of
gratuities and pensions as government service period, upon reinstatement to the government service, shall be
entitled to aggregate the days in government service prior to the discharge from government service with the
days in military service under the law on military service or days of performing any work as approved by the
Council of Ministers, as the case may be, and days in government service upon reinstatement to the
government service as a consecutive government service period as if such person was never discharged from
the government service. A person discharged from government service which was not a discharge during the
probation period, and reinstated to the government service under paragraph four, shall be entitled to include
government service time prior to the discharge from government service for the purpose of counting
government service periods under this Act.
Section 64. The transfer of local officials, transfer of officials who are not civil servants
under this Act and not political officials, and the transfer of personnel from other State agencies
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ที ก.พ. กําหนด มาบรรจุเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตลอดจนจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดื อนเท่าใด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ.
กําหนด
เพือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรื อเวลาทํางานของผูท้ ีโอนมารับราชการ
ตามวรรคหนึง เป็ นเวลาราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัตินีด้วย
มาตรา ๖๕ พนักงานส่ วนท้องถิ นซึ งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิ บตั ิงานหรื อ
ข้าราชการที ไม่ใ ช่ ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัตินี และไม่ใ ช่ ขา้ ราชการการเมื อง
ข้าราชการวิสามัญ หรื อข้าราชการซึ งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูใ้ ด
ออกจากงานหรื อออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและ
ทางราชการต้องการจะรับผูน้ นเข้
ั ารับราชการให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาโดยคํานึ งถึงประโยชน์ทีทางราชการจะได้รับ ทังนี จะบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงิ นเดื อนเท่าใดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที ก.พ. กําหนด
เพือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรื อเวลาทํางานของผูเ้ ข้ารับราชการ
ตามวรรคหนึงในขณะทีเป็ นข้าราชการ หรื อพนักงานส่ วนท้องถิ นนันเป็ นเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัตินีด้วย
มาตรา ๖๖ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา ๖๒ แล้ว
หากภายหลังปรากฏว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตังผูน้ ันให้กลับไปดํารงตําแหน่ งตามเดิ มหรื อตําแหน่ งอื น
ั ปฏิบตั ิ
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทีผูน้ นได้
ไปตามอํานาจและหน้าที และการรับ เงินเดือนหรื อ ผลประโยชน์อืนใดทีได้รับหรื อมีสิ ทธิ จะได้รับ
อยู่ก่อนได้รับคําสังให้กลับไปดํารงตําแหน่ งตามเดิ มหรื อตําแหน่ งอื นในประเภทเดี ยวกันและระดับ
เดียวกัน
การรับเงินเดือน สิ ทธิ และประโยชน์ของผูท้ ีได้รับแต่งตังให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิ ม
หรื อตําแหน่งอืนในประเภทเดี ยวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ก.พ. กําหนด

prescribed by the CSC, to instatement as civil servants, as well as the appointment to any position
category, class series, level, and the determination of salary amount, may be effected under the rules
and procedures prescribed by the CSC.
For the purposes of government service period determination, the government service
period or working period of the person transferred to government service under paragraph one shall
also be deemed as government service period of civil servants under this Act.
Section 65. In the event that a local official who has not retired from work during the
probation period or an official who is not a civil servant under this Act, and not a political official,
extraordinary official, or official who has retired from government service during the probationary
performance of official duties, who has already retired from work or the government service, applies
for entry to the government service as a civil servant and the official authorities intends to admit such
person to the government service, the supervising official authorized to make an instatement order
under section 57 shall undertake considerations on such application by taking into account the interests
of the official authorities. The instatement and appointment to a particular position category, class
series, level and the determination of salary amount of such person shall be in accordance with the rules
and procedures prescribed by the CSC.
For the purposes of government service period determination, the government service period
or working period of the person entering the government service under paragraph one whilst being an
official or local official shall also be the government service period of civil servant under this Act.
Section 66. If it subsequently appears that any civil servant who has already been appointed
to a position under section 62 does not meet the qualification requirement for such position, the
supervising official authorized to make an instatement order under section 57 shall forthwith re-appoint
such person to the original position or other position in the same category and level.However, there
shall be no prejudice to any act of such person performed pursuant to powers and duties and the
receipt of salaries or other benefits received or entitled to receive prior to the receipt of reappointment order to the original position or other position in the same category and level.
The salaries payable, rights and benefits of persons re-appointed to the original position or
other position in the same category and level under paragraph one shall be in accordance with the
rules and procedures prescribed by the CSC.
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ในกรณี ทีไม่สามารถแต่งตังให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรื อตําแหน่งอืนในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึงได้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดให้ ก.พ. พิจารณาเป็ นการเฉพาะราย
มาตรา ๖๗ ผูไ้ ด้รับ บรรจุเ ข้า รับ ราชการเป็ นข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ และแต่ง ตังให้
ดํารงตําแหน่งใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕
หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุ ณสมบัติทวไปหรื
ั
อมีลกั ษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๖
หรื อขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํา แหน่งนันโดยไม่ได้รับอนุ มตั ิจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ อยูก่ ่อนก็ดี
มีกรณี ตอ้ งหาอยูก่ ่อนและภายหลังเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติเนื องจากกรณี ตอ้ งหานันก็ดี ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ั ไม่กระทบกระเทือน
ซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สังให้ผนู ้ นออกจากราชการโดยพลั
ั
น แต่ทงนี
ถึ งการใดที ผูน้ ันได้ป ฏิ บ ตั ิ ไ ปตามอํา นาจและหน้า ที และการรับเงิ นเดื อนหรื อผลประโยชน์อืนใด
ทีได้รับหรื อมีสิทธิ จะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาํ สังให้ออกนัน และถ้าการเข้ารับราชการเป็ นไปโดยสุ จริ ต
แล้วให้ถือว่าเป็ นการสังให้ออกเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
มาตรา ๖๘ ในกรณี ที ตํา แหน่ ง ข้าราชการพลเรื อนสามัญว่า งลง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีราชการได้ และเป็ นกรณี ทีมิได้บญั ญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอาํ นาจสังให้ขา้ ราชการพลเรื อน
ทีเห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนันได้
ผูร้ ักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ ง ให้มีอาํ นาจหน้าทีตามตําแหน่งทีรักษาการนัน ในกรณี ที
มีกฎหมายอืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรื อคําสัง
ผูบ้ งั คับบัญชา แต่งตังให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งนัน ๆ เป็ นกรรมการ หรื อให้มีอาํ นาจหน้าทีอย่างใด ก็ให้
ผูร้ ั ก ษาการในตํา แหน่ ง ทํา หน้า ที กรรมการ หรื อ มี อาํ นาจหน้า ที อย่า งนันในระหว่า งที รั ก ษาการ
ในตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๙ ในกรณี ทีมีเหตุผลความจําเป็ น ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอาํ นาจสังข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ประจําส่ วนราชการเป็ นการชัวคราวโดยให้พน้ จากตําแหน่ ง
หน้าทีเดิมได้ตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตัง การเลือนเงินเดือน การดําเนินการทางวินยั และการออก
จากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.

In the case where it is not possible for any reason to make a reappointment to the original position or other
position in the same category and level under paragraph one, the CSC shall make an individual consideration.
Section 67. If it subsequently appears that a person instated to the government service as a
civil servant and appointed to a position under section 53 paragraph one, section 55, section 56, section
63, section 64 and section 65 lacks general qualifications or is under a prohibition without a waiver
under section 36, or lacks the qualification requirements for such position without an approval of the
CSC under section 62 before the instatement or there being an existing allegation and subsequently
such person lacks qualifications due to such allegation after the instatement, the supervising official
authorized to make an instatement order under section 57 shall forthwith order the discharge of such
person from the government service.However, there shall be no prejudice to the acts performed by such
person pursuant to the powers and duties and the receipt of salaries or other benefits received or entitled
to receive from the official authorities prior to such discharge order, and if entry to the government
service was made in good faith, the discharge shall be deemed as having been made for the purpose of
granting compensatory gratuities and pension under the law on official gratuities and pensions.
Section 68. In the case where a civil servant position becomes vacant, or the holder of a
position is unable to perform official duties, and the case is not provided for in the law on national
administration, the supervising official authorized to make an instatement order under section 57 shall
have the power to order a civil official considered appropriate to temporarily act in such position.
The acting official under paragraph one shall have the powers and duties of the position he/she is
temporarily assuming. In the case where other laws, regulations, rules, directives, Council of Ministers resolutions,
resolutions of committees established under law, or order of a supervising official appoint such position holder to
become a committee member or to have any power or duty, the acting official shall perform the duties of the
committee member or other such powers and duties while acting in that position, as the case may be.
Section 69. In the case where there are reasons of necessity, the supervising official authorized to
make an instatement order under section 57 has the power to order a civil servant to be temporarily attached
to a government agency and be relieved from the original position as provided by CSC Regulation.
Salary payments, appointments, salary increases, disciplinary proceedings and retirements from
government service of the civil servant under paragraph one shall be as provided by CSC Regulation.
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มาตรา ๗๐ ในกรณี ทีมีเหตุผลความจําเป็ น ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอาํ นาจสังให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญพ้นจากตําแหน่งหน้าทีและขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม
โดยให้รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที ก.พ. กําหนดได้ ทังนี ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.พ.
การให้พน้ จากตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตัง การเลือนเงินเดือน การดําเนินการ
ทางวินยั และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีกําหนด
ในกฎ ก.พ.
ในกรณี ทีหมดความจําเป็ นหรื อครบกําหนดระยะเวลาการให้รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
ให้ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สังให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ันพ้นจาก
การรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งตามเดิมหรื อตําแหน่งอืนในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน
มาตรา ๗๑ ในกรณี ที ศาลปกครองมี ค ํา พิ พ ากษาถึ ง ที สุ ด สั งให้ เ พิ ก ถอนคํา สั งแต่ ง ตัง
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้เป็ นหน้าทีของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการสังการ
ตามสมควรเพือเยียวยาและแก้ไขหรื อดําเนินการตามทีเห็นสมควรได้

Section 70. In the case where there are reasons of necessity, the supervising official
authorized to make an instatement order under section 57 shall have the power to remove a civil
servant from a position as well as the rate of salary in the original position, and to be paid salaries as
reserves workforce for a period prescribed by the CSC. The foregoing shall be in accordance with
rules and procedures prescribed by CSC Regulation.
The removal from position, salary payments, appointments, salary increases, disciplinary
proceedings and retirements from government service of the civil servant under paragraph one shall
be as provided by CSC Regulation.
In the case where there is no longer a necessity or the period of salary payments as
reserves workforce has expired, the supervising official authorized to make an instatement order
under section 57 shall remove such civil servant from payment of salaries as reserves workforce and
appoint such person to the original position or other position in the same category and level.

หมวด ๔
การเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพและ
เสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ

มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าทีดําเนิ นการให้มีการเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้าง
แรงจูงใจแก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ เพือให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม
คุ ณ ภาพชี วิต มี ข วัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ราชการให้เกิ ด ผลสัม ฤทธิ ต่อ ภารกิ จของรั ฐ ทังนี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด
ในกรณี ทีเห็ นสมควร และเพือการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพิมพูน
ประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจแทนส่ วนราชการตามวรรคหนึงก็ได้

Section 71. In the case where the Administrative Courts has a final judgment revoking an
order appointing a civil servant, it shall be the duties of the CSC upon approval of the Council of
Ministers to proceed the appropriate orders to effect remedies and modifications or take actions as
deemed appropriate.
Chapter 4
Efficiency Enhancement and
Motivation-Building in the Performance of Official Functions

Section 72. A government agency shall be under a duty to implement actions to enhance
the efficiency and build motivation amongst civil servants in order to obtain civil servants that
possess quality, virtue, ethics, and have good morale and quality of life, inspiration and enthusiasm in
performing official functions to achieve the desired result-based outcome of the State’s tasks. The
foregoing shall be in accordance with the rules and procedures prescribed by the CSC.
In the case where it is considered appropriate and economical, the OCSC may provide for
efficiency enhancement and motivation-building on behalf of a government agency under paragraph one.
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มาตรา ๗๓ ผูบ้ งั คับ บัญ ชาต้อ งปฏิ บ ตั ิต นต่อผูอ้ ยู่ใ ต้บ งั คับ บัญชาอย่า งมีคุ ณธรรมและ
เทียงธรรมและเสริ มสร้างแรงจูงใจให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาดํารงตนเป็ นข้าราชการทีดี
มาตรา ๗๔ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผูใ้ ดประพฤติ ต นอยู่ใ นจรรยาและระเบี ย บวิน ัย
และปฏิบตั ิราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณา
เลื อนเงิ นเดื อนให้ตามควรแก่ กรณี ตามที กําหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บาํ เหน็ จความชอบอย่า งอื น
ซึ งอาจเป็ นคําชมเชย เครื องเชิดชูเกียรติ หรื อรางวัลด้วยก็ได้
มาตรา ๗๕ การให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปศึกษาเพิมเติ ม ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อ
ปฏิบตั ิการวิจยั ในประเทศหรื อต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๗๖ ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าทีประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
เพือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตัง และเลือนเงินเดือน ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ งให้นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ในการพัฒนาและเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิราชการด้วย
มาตรา ๗๗ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดถึงแก่ความตายเนื องจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาเลือนเงินเดือนให้ผนู ้ นเป็
ั นกรณี พิเศษเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรื อให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อืนตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด

Section 73. A supervising official must conduct oneself towards persons under his/her
charge with virtue and fairness, and build motivation amongst those under his/her charge to conduct
themselves as good officials.

หมวด ๕
การรักษาจรรยาข้าราชการ

มาตรา ๗๘ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ต้อ งรั ก ษาจรรยาข้า ราชการตามที ส่ ว นราชการ
กําหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็ นข้าราชการทีดี มีเกียรติและศักดิศรี ความเป็ นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื อง
ดังต่อไปนี
(๑) การยึดมันและยืนหยัดทําในสิ งทีถูกต้อง
(๒) ความซือสัตย์สุจริ ตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบตั ิหน้าทีโดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม

Section 74. Where a civil servant who has conducted himself/herself ethically and adhered to
disciplinary rules, and has performed official functions efficiently and achieved the desired result-based
outcome in State’s tasks, the supervising official may consider a salary increase as appropriate in such
case as provided by CSC Regulation, and may also grant other rewards which may be a commendation,
mark of distinction or prize.
Section 75. Further studies, training, work visits or research activities carried out domestically or in a foreign
country of a civil servant shall be in accordance with the rules, procedures and conditions prescribed by the CSC.
Section 76. A supervising official shall be under a duty to evaluate the performance of
official functions of those under his/her charge as part of the considerations for appointment and salary
increase, in accordance with the rules and procedures prescribed by the CSC.
Evaluation results under paragraph one shall also be applied for the purpose of developing
and enhancing efficiencies in the performance of official functions.
Section 77. Where a civil servant dies as a result of performing official functions, the supervising
official shall consider the salary increase of such person as a special case for the benefit of gratuity and
pension calculations, or to grant other benefits as provided by rules prescribed by the Council of Ministers.
Chapter 5
Upholding the Ethics of Officials
Section 78. A civil servant must uphold the ethics of officials as prescribed by the government
agency with the objective of achieving good officials who exhibit honor and dignity as officials, in
particular with respect to the following matters:
(1) adherence and relentless insistence on taking the correct action;
(2) honesty and responsibility;
(3) transparent and accountable performance of duties;
(4) performance of duties without any unfair discrimination;
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(๕) การมุง่ ผลสัมฤทธิของงาน
ให้ส่วนราชการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพือให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน
ในส่ วนราชการนันตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จดั ให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
มาตรา ๗๙ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาข้าราชการอันมิ ใช่ เป็ น
ความผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตังเลือนเงินเดือน หรื อสังให้
ข้าราชการผูน้ นได้
ั รับการพัฒนา

(5) result-based determination.
A government agency shall prescribe rules on ethics of officials in accordance with the
work descriptions in such government agency pursuant to technical principles and professional
ethics.
When prescribing rules on ethics of officials under paragraph two, a hearing shall be
held for officials and the rules shall be published for public notice.

หมวด ๖
วินยั และการรักษาวินยั

Chapter 6
Discipline and Maintenance of Discipline

มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทําการหรื อไม่กระทําการ
ตามทีบัญญัติไว้ในหมวดนีโดยเคร่ งครัดอยูเ่ สมอ
ข้า ราชการพลเรื อนสามัญผูป้ ฏิ บ ตั ิ ราชการในต่ า งประเทศนอกจากต้องรั ก ษาวินัย ตามที
บัญญัติไว้ในหมวดนีแล้ว ต้องรักษาวินยั โดยกระทําการหรื อไม่กระทําการตามทีกําหนดในกฎ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขด้วยความบริ สุทธิใจ
มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องกระทําการอันเป็ นข้อปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(๑) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต และเทียงธรรม
(๒) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ต้องปฏิ บ ตั ิ หน้าที ราชการให้เกิ ดผลดี หรื อความก้าวหน้าแก่ ราชการด้วยความตังใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ

Section 79. Where a civil servant fails to comply with the ethics of officials which
does not constitute a breach of discipline, the supervising official shall issue a warning, apply
the matter to considerations for appointment, salary increase or to order such official to take
development.

Section 80. A civil servant must at all times strictly maintain discipline by carrying out
acts and refraining from acts as provided in this Chapter.
A civil servant performing official functions in a foreign country, in addition to
maintaining discipline as provided in this Chapter, must also maintain discipline by carrying out acts
and refraining from acts as prescribed by CSC Regulation.
Section 81. A civil servant must in good faith support the democratic form of government
with the King as Head of State.
Section 82. A civil servant must act in accordance with the following directives:
(1) to perform official duties faithfully, honestly and fairly;
(2) to perform official duties in accordance with laws, regulations, rules of official authorities,
Council of Ministers resolutions, government policies and act in accordance with the regulatory
framework of official authorities;
(3) to perform official duties with a view to obtaining desirable results and in advancement
of the government service with determination, diligence, attention and an awareness to preserve the
interests of official authorities;
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(๔) ต้องปฏิบตั ิตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาซึ งสังในหน้าทีราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดั ขืนหรื อหลีกเลียง แต่ถา้ เห็นว่าการปฏิบตั ิตามคําสังนันจะทําให้
เสี ย หายแก่ ราชการ หรื อ จะเป็ นการไม่รั ก ษาประโยชน์ข องทางราชการจะต้อ งเสนอความเห็ น
เป็ นหนังสื อทันทีเพือให้ผบู ้ งั คับบัญชาทบทวนคําสังนัน และเมือได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผูบ้ งั คับบัญชา
ยืนยันให้ปฏิบตั ิตามคําสังเดิม ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิงหรื อทอดทิงหน้าทีราชการมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่ วยเหลื อกันในการปฏิ บตั ิราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผูร้ ่ วมปฏิบตั ิราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็ นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผูต้ ิดต่อราชการเกียวกับหน้าทีของตน
(๙) ต้องวางตนเป็ นกลางทางการเมืองในการปฏิบตั ิหน้าทีราชการและในการปฏิบตั ิการอืน
ทีเกี ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมือง
ของข้าราชการด้วย
(๑๐) ต้องรักษาชือเสี ยงของตน และรักษาเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตนมิให้
เสื อมเสี ย
(๑๑) กระทําการอืนใดตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรื อนสามัญต้องไม่กระทําการใดอันเป็ นข้อห้าม ดังต่อไปนี
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา การรายงานโดยปกปิ ดข้อความซึ งควรต้องแจ้ง
ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ป ฏิ บ ตั ิ ราชการอันเป็ นการกระทําการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน เว้นแต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตนขึนไปเป็ นผูส้ ังให้กระทําหรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษชัวครังคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ืนอาศัยตําแหน่งหน้าทีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรื อผูอ้ ืน
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าทีราชการ
(๕) ต้องไม่กระทําการหรื อยอมให้ผอู ้ ืนกระทําการหาผลประโยชน์อนั อาจทําให้เสี ยความเทียงธรรม
หรื อเสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตน

(4) to act in compliance with orders of supervising officials made in the course of official
duties in accordance with the law and regulations of official authorities, and to not disobey or avoid
compliance with such orders; however, if the civil servant finds that compliance with such order will
cause detriment to the government service, or will not be a preservation of the interests of official
authorities, a written opinion must be immediately submitted to the supervising official to review
such an order; upon submission of the opinion, if the supervising official confirms that the original
order should be complied with, the subordinate official must comply;
(5) to devote one’s time to the government service, and not leave or neglect official duties;
(6) to preserve official secrets;
(7) to be courteous, preserve harmony and cooperate with other officials and colleagues in
the performance of official functions;
(8) to be hospitable, accommodating, fair and supportive to members of the public who
comes into contact with respect to one’s duties;
(9) to be politically impartial in the performance of official duties and in other undertakings
which involve the public, as well as to act in accordance with regulations of official authorities on political
conduct of officials;
(10) to preserve one’s reputation and to preserve the dignity of one’s official position from
any discredit;
(11) to perform other acts prescribed by CSC Regulation.
Section 83. A civil servant must not commit any of the following prohibitions:
(1) to not make false reports to the supervising official; the concealment of facts that
should be disclosed shall also be deemed as a false report;
(2) to not perform official functions which amounts to bypassing one’s superior official, except
where one’s superior official has ordered the act or special permission has been given on a case-by-case basis;
(3) to not use or consent to other’s use of one’s official position for the exploitation of
gains for oneself or others;
(4) to not act negligently in the discharge of official duties;
(5) to not commit acts or consent to other’s commission of acts in seeking gains which may
prejudice fairness or be detrimental to the honour of one’s official position;
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(๖) ต้องไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อดํารงตําแหน่งอืนใดทีมีลกั ษณะงาน
คล้ายคลึงกันนันในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั
(๗) ต้องไม่กระทําการอย่างใดทีเป็ นการกลันแกล้ง กดขี หรื อข่มเหงกันในการปฏิบตั ิราชการ
(๘) ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการล่วงละเมิดหรื อคุกคามทางเพศตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี หรื อข่มเหงประชาชนผูต้ ิดต่อราชการ
(๑๐) ไม่กระทําการอืนใดตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามข้อปฏิ บตั ิตามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผูน้ นเป็
ั นผูก้ ระทําผิดวินยั
มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินยั ในลักษณะดังต่อไปนี เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีราชการโดยมิชอบเพือให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
แก่ผหู ้ นึงผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีราชการโดยทุจริ ต
(๒) ละทิงหรื อทอดทิงหน้าทีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
(๓) ละทิงหน้าทีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินสิ บห้าวันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
หรื อโดยมีพฤติการณ์อนั แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทําการอันได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั างร้ายแรง
(๕) ดูหมิน เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง หรื อทําร้ายประชาชนผูต้ ิดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๖) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรื อโทษทีหนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงทีสุ ดให้จาํ คุ ก หรื อให้รับโทษที หนักกว่าโทษจําคุ ก เว้นแต่เป็ นโทษสํา หรับ ความผิดที ได้กระทํา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทําหรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๒ หรื อฝ่ าฝื น
ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๘) ละเว้นการกระทําหรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรื อฝ่ าฝื นข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ทีมีกฎ ก.พ. กําหนดให้เป็ นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๖ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐)
และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้สาํ หรับการกระทําทีเกิดขึนภายหลังจากทีกฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บงั คับ

(6) to not be a managing director or manager or hold any other position entailing a similar
nature of work in a partnership or a company;
(7) to not commit any act which amounts to an abuse, oppression or intimidation of others
in the performance of official functions;
(8) to not commit acts which amount to a sexual violation or harassment as prescribed by CSC Regulation;
(9) to not insult, disparage, oppress or intimidate members of the public in contact with officials;
(10) to not commit any other act as prescribed by CSC Regulation.
Section 84. A civil servant who does not comply with the directives under section 81 and
section 82 or violates a prohibition under section 83 is in breach of discipline.
Section 85. Disciplinary breaches of the following description are gross breaches of discipline:
(1) wrongfully performing or refraining to perform official duties in order to cause severe
detriment to any person, or malfeasantly performing or refraining to perform official duties;
(2) leaving or neglecting of official duties without reasonable cause which results in
severe detriment to the government service;
(3) leaving official duties for more than fifteen consecutive days on the same occasion without reasonable
cause, or where circumstances indicate an intention to not comply with regulations of official authorities;
(4) committing an act which is attributable as a gross misconduct;
(5) severely insulting, disparaging, oppressing, intimidating or harming members of the public
contacting officials;
(6) committing a criminal offence which results in a term of imprisonment or a heavier penalty
than imprisonment by a final sentence of imprisonment or a heavier penalty than imprisonment, with the
exception of an offence committed negligently or a minor offence;
(7) refraining from or committing any act not in compliance with section 82 or in violation
of a prohibition under section 83 causing severe detriment to the government service;
(8) refraining from or committing any act not in compliance with section 80 paragraph two
and section 82(11), or in violation of a prohibition under section 83(10), which has been prescribed
by CSC Regulation as a gross breach of discipline.
Section 86. The CSC Regulations under section 80 paragraph two, section 82(11), section 83(8)
and (10) and section 85(8) shall apply to acts occurring subsequent to such CSC Regulations coming into force.
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มาตรา ๘๗ ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีเสริ มสร้ างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวินัย
และป้ องกันมิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ทังนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทําผิดวินยั จะต้องได้รับโทษทางวินยั เว้นแต่
มีเหตุอนั ควรงดโทษตามทีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินยั
โทษทางวินยั มี ๕ สถาน ดังต่อไปนี
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
มาตรา ๘๙ การลงโทษข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ทาํ เป็ นคําสัง ผูส้ ังลงโทษต้องสังลงโทษ
ให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็ นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสังลงโทษ
ให้แสดงว่าผูถ้ ูกลงโทษกระทําผิดวินยั ในกรณี ใดและตามมาตราใด

Section 87. A supervising official shall have a duty of promoting and developing the discipline
of subordinates and preventing breaches of discipline by subordinates, in accordance with the rules and
procedures prescribed by the CSC.

หมวด ๗
การดําเนินการทางวินยั

มาตรา ๙๐ เมื อมี การกล่ าวหาหรื อมี กรณี เป็ นที สงสัยว่าข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ด
กระทําผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
ทราบโดยเร็ ว และให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนิ นการตามพระราชบัญญัตินี
โดยเร็ วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผูใ้ ดละเลยไม่ปฏิ บตั ิ
หน้าทีตามวรรคหนึง หรื อปฏิบตั ิหน้าทีโดยไม่สุจริ ตให้ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั
อํานาจหน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี ผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับตําลงไปปฏิบตั ิแทนตาม
หลักเกณฑ์ที ก.พ. กําหนดก็ได้

Section 88. A civil servant who commits a breach of discipline must receive a disciplinary
punishment, unless there is reasonable cause for exempting punishment as provided in Chapter 7
Disciplinary Proceedings.
There are 5 modes of disciplinary punishment, as follows:
(1) written reprimand;
(2) deduction of salary;
(3) reduction of salary;
(4) dismissal;
(5) expulsion.
Section 89. Punishment of a civil servant shall be effected by an order. The person ordering
the punishment must impose a punishment which is appropriate to the offence and must be made justly
and without prejudice. The punishment order shall indicate the particular disciplinary breaches
committed by the person receiving the punishment and the sections relied upon.
Chapter 7
Disciplinary Proceedings
Section 90. When there is an allegation or a case of suspicion that a civil servant has
committed a breach of discipline, the supervising official is under a duty to quickly report to the
supervising official authorized to make an instatement order under section 57, and the supervising official
authorized to make an instatement order under section 57 shall expeditiously carry out proceedings under
this Act with justice and without any prejudice.
The supervising official or supervising official authorized to make an instatement order
under section 57 who neglects the duty under paragraph one, or performs the duty in bad faith, shall
be deemed as having committed a breach of discipline.
The powers and duties of the supervising official authorized to make an instatement order under
section 57 under this Chapter may be delegated by the supervising official authorized to make an instatement
order under section 57 to a lower level supervising official under the rules prescribed by the CSC.
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มาตรา ๙๑ เมือได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรื อความดังกล่าวปรากฏต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ รี บดําเนินการ
หรื อสังให้ดาํ เนินการสื บสวนหรื อพิจารณาในเบืองต้นว่ากรณี มีมูลทีควรกล่าวหาว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั
หรื อไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี ไม่มีมูลทีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ก็ให้ยตุ ิเรื องได้
ในกรณี ทีเห็ นว่ามี มูลที ควรกล่ าวหาว่าข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทําผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบืองต้นอยูแ่ ล้ว ให้ดาํ เนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรื อมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๒ ในกรณี ที ผลการสื บสวนหรื อพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณี มี มูล
ถ้าความผิดนันมิ ใช่ เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง และได้แจ้ง ข้อกล่ า วหาและสรุ ป พยานหลัก ฐาน
ให้ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบ พร้อมทังรับฟังคําชีแจงของผูถ้ ูกกล่าวหาแล้วผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสังลงโทษตามควร
แก่กรณี โดยไม่ตงคณะกรรมการสอบสวนก็
ั
ได้
ในกรณี ตามวรรคหนึง ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหา
ไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดังกล่าวสังยุติเรื อง
มาตรา ๙๓ ในกรณี ที ผลการสื บสวนหรื อพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณี มี มูล
อันเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตัง
คณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ
พร้อมทังรับฟั งคําชี แจงของผูถ้ ูกกล่าวหา เมือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็ จ ให้รายงานผล
การสอบสวนและความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิด
ตามข้อกล่าวหา ให้สังยุติเรื อง แต่ถา้ เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดาํ เนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๙๖ หรื อมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๔ การแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณี ทีข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ตําแหน่งต่างกัน หรื อต่างกรมหรื อต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ร่ วมกันให้ดาํ เนิ นการ
ดังต่อไปนี
(๑) สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญในกรมเดียวกัน ทีอธิ บดีหรื อปลัดกระทรวงถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินยั ร่ วมกับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรื อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง แล้วแต่กรณี
เป็ นผูส้ ังแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน

Section 91. Upon receipt of a report under section 90, or such matter becomes apparent to
the supervising official authorized to make an instatement order under section 57, the supervising
official authorized to make an instatement order under section 57 shall expedite proceedings or order
investigations or take preliminary considerations as to whether or not the case has sufficient merit to
allege that such person has committed a disciplinary breach. If it is found that the case did not
contain sufficient merit to allege a disciplinary breach, the matter may be terminated.
In the case where it is found that there is sufficient merit to allege that a civil servant has
committed a disciplinary breach whereby preliminary evidence is already available, further proceedings
may be taken under section 92 or section 93, as the case may be.
Section 92. In the case where the investigation result or consideration under section 91 finds
that the case has merit, if such alleged offence does not constitute a gross disciplinary breach, and notice
of the allegations and summary of evidence has been given to the alleged person, as well as after having
heard the alleged person’s reply, and the supervising official authorized to make an instatement order
under section 57 finds that the alleged person has committed the alleged breach, the supervising official
shall order punishment as appropriate to the case without having to appoint a commission of inquiry.
In the case under paragraph one, if the supervising official authorized to make an instatement
order under section 57 finds that the alleged person has not committed the alleged breach, such
supervising official shall order the termination of the matter.
Section 93. In the case where the investigation result or consideration under section 91 finds that
the case has merit to constitute a gross disciplinary breach, the supervising official authorized to make an
instatement order under section 57 shall appoint a commission of inquiry. In conducting the inquiry, notice of
the allegations and summary of evidence shall be given to the alleged person and the alleged person’s reply
shall be heard. Upon conclusion of proceedings by the commission of inquiry, the inquiry results and opinions
shall be reported to the supervising official authorized to make an investigation order under section 57.
If the supervising official authorized to make an instatement order under section 57 finds that
the alleged person has not committed the alleged breach, the matter shall be terminated. However, if it is
found that the alleged person has committed the alleged breach, further proceedings shall be taken under
section 96 or section 97, as the case may be.
Section 94. For the appointment of a commission of inquiry in the case of civil servants of different
positions, or different departments or different ministries, being alleged to have jointly committed a disciplinary
breach, the following proceedings shall be taken:
(1) for civil servants in the same department, where the director general or permanent secretary
is alleged to have jointly committed a disciplinary breach with a subordinate, the permanent secretary or
Minister in Charge, as the case may be, shall be the appointer of a commission of inquiry;
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(๒) สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดี ยวกันถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิ ด วิ นั ย ร่ ว มกัน ให้ ป ลัด กระทรวงเป็ นผู ้สั งแต่ ง ตังคณะกรรมการสอบสวน เว้น แต่ เ ป็ นกรณี ที
ปลัด กระทรวงถู ก กล่ า วหาร่ ว มด้ว ย ให้ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงเป็ นผูส้ ั งแต่ ง ตังคณะกรรมการ
สอบสวน
(๓) สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ร่ วมกัน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่ วมกันแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่
เป็ นกรณี ทีมีผถู ้ ูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู งร่ วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรี เป็ นผูส้ ังแต่งตัง
คณะกรรมการสอบสวน
(๔) สําหรับกรณี อืน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกียวกับการดําเนิ นการทางวินยั ให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ทีเป็ นความผิดทีปรากฏชัดแจ้งตามทีกําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทางวินยั
โดยไม่ตอ้ งสอบสวนก็ได้
มาตรา ๙๖ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรื อลดเงินเดือนตามควรแก่กรณี
ให้เหมาะสมกับความผิด
ในกรณี มี เหตุ อนั ควรลดหย่อน จะนํา มาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ไ ด้ แต่สํา หรั บ
การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี กระทําผิดวินยั เล็กน้อย
ในกรณี กระทําผิดวินยั เล็กน้อยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาํ ทัณฑ์บน
เป็ นหนังสื อหรื อว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอาํ นาจ
สังลงโทษผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๗ ภายใต้บงั คับวรรคสอง ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ให้ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อกตามความร้ า ยแรงแห่ ง กรณี ถ้า มี เ หตุ อ ัน ควรลดหย่อนจะนํา มา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่หา้ มมิให้ลดโทษลงตํากว่าปลดออก
ในกรณี ทีคณะกรรมการสอบสวนหรื อผูส้ ังแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึง หรื อผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง

(2) for civil servants in different departments of the same ministry who are alleged to have
jointly committed a disciplinary breach, the permanent secretary shall be the appointer of a commission
of inquiry, except in the case where the permanent secretary is also jointly alleged, the Minister in
Charge shall be the appointer of a commission of inquiry;
(3) for civil servants in different ministries being alleged to have jointly committed a disciplinary
breach, the supervising officials authorized to make an instatement order under section 57 shall jointly
appoint a commission of inquiry, except in the case where the alleged persons also includes a holder of a
higher level executive position, the Prime Minister shall be the appointer of a commission of inquiry;
(4) other cases shall be as prescribed by CSC Regulation.
Section 95. The rules, procedures and time periods pertaining to disciplinary proceedings shall
be as prescribed by CSC Regulation.
In the case of an apparent breach as prescribed by CSC Regulation, disciplinary proceedings
may be taken without inquiry.
Section 96. Where a civil servant who commits a non-gross disciplinary breach, the
supervising official authorized to make an instatement order under section 57 shall order punishment in
the form of a written reprimand, salary deduction or salary reduction as appropriate to the case and
commensurate with the breach.
In the case where there are extenuating circumstances, such circumstances may be taken into
consideration as mitigating factors, provided that a written reprimand shall only be imposed in the case of
a minor disciplinary breach.
In the case of a minor disciplinary breach and existence of a cause for refraining punishment,
punishment may be refrained and a written parole or admonishment may be issued instead.
When imposing a punishment under this section, the extent of powers of the supervising
official authorized to make an instatement order under section 57 to impose a punishment upon a
subordinate for a particular offence and scale of punishment shall be as provided by CSC Regulation.
Section 97. Subject to paragraph two, a civil servant who commits a gross disciplinary breach shall be
punished by dismissal or expulsion according to the severity of the case. Extenuating circumstances may be taken
into consideration as mitigating factors, but in no event shall punishment be reduced to less than a dismissal.
In the case where the commission of inquiry or the appointer of a commission of inquiry under section 93
paragraph one, or an authorized person under section 94, finds that a civil servant has committed a gross disciplinary breach,
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ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ งเรื องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ งผูถ้ ูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา เมือ อ.ก.พ.ดังกล่าวมีมติเป็ นประการใด
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สังหรื อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนัน ทังนี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อาํ นาจตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ ง มาตรา ๙๔ หรื อมาตรานี ให้ผบู้ งั คับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนื อขึนไปมีอาํ นาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึง มาตรา ๙๔ หรื อมาตรานีได้
ั
ผูใ้ ดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิ ได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผูน้ นลาออกจากราชการ
มาตรา ๙๘ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผูใ้ ดให้ข ้อ มู ล ต่ อ ผูบ้ งั คับ บัญ ชาหรื อ ให้ถ ้อ ยคํา
ในฐานะพยานต่อผูม้ ีหน้าทีสื บสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ
อันเป็ นประโยชน์และเป็ นผลดียิงต่อทางราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาอาจพิจารณาให้บาํ เหน็จความชอบ
เป็ นกรณี พิเศษได้
ข้า ราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดอยู่ในฐานะที อาจจะถู ก กล่ า วหาว่า ร่ ว มกระทํา ผิดวินัย กับ
ข้าราชการอืน ให้ขอ้ มูลต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อให้ถอ้ ยคําต่อบุคคลหรื อคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ ง
เกี ยวกับ การกระทํา ผิ ด วิ นัย ที ได้ก ระทํา มา จนเป็ นเหตุ ใ ห้ มี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาทางวิ นัย แก่
ผู้เป็ นต้นเหตุแห่งการกระทําผิด ผูบ้ งั คับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผูน้ นไว้
ั เป็ นพยานหรื อพิจารณาลดโทษ
ทางวินยั ตามควรแก่กรณี ได้
ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดให้ข้อมูลหรื อให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ งหรื อ
วรรคสองอันเป็ นเท็จให้ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บาํ เหน็จความชอบ การกันเป็ นพยาน การลดโทษ และการให้
ความคุม้ ครองพยาน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุม้ ครองพยานตามวรรคสี จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงาน ก.พ.
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการย้าย โอน หรื อดําเนินการอืนใด
โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมหรื อเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการผูน้ นั และไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามขันตอนหรื อกระบวนการตามทีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินีก็ได้
มาตรา ๙๙ ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ ง เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้มีอาํ นาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

the supervising official authorized to make an instatement order under section 57 shall refer the matter to the
Province CSSC, Department CSSC or Ministry CSSC, to which the alleged person is attached, for
consideration, as the case may be. Upon a resolution of such CSSC, the supervising official authorized to
make an instatement order under section 57 shall issue an order or comply with such resolution. The
foregoing shall be in accordance with rules and procedures prescribed by CSC Regulation.
In the case where the supervising official authorized to make an instatement order under
section 57 does not exercise powers under section 93 paragraph one, section 94 or this section, the
supervising official under section 57 at a higher level shall have the power to take proceedings under
section 93 paragraph one, section 94 or this section.
A person punished by dismissal shall have the right to receive gratuities and pensions as if
such person resigned from government service.
Section 98. Where a civil servant provides information to the supervising official, or gives
a statement as a witness to the person carrying out the investigation, inquiry or inspection pursuant to
the law or regulations of official authorities, which is greatly beneficial and helpful to the official
authorities, the supervising official may consider granting a reward as a special case.
Where a civil servant in a position of potentially being alleged of jointly committing a
disciplinary breach with another official, provides information to the supervising official, or gives a
statement to a person or group of persons under the provisions of paragraph one with respect to the
disciplinary breach that has been committed, thereby being a cause for a disciplinary inquiry to be taken
on the instigator of the breach, the supervising official may exercise a discretion to designate such person
as a witness or consider the reduction of disciplinary punishment as appropriate to the case.
A civil servant who provides false information or statement as a witness under paragraph one
or paragraph two shall be deemed as having committed a disciplinary breach.
The rules and procedures for granting rewards, witness designation, reduction of punishment
and protection of witnesses shall be as prescribed by CSC Regulation.
The CSC Regulation on witness protection under paragraph four may provide rules and
procedures for the OCSC or supervising official authorized to make an instatement order under section 57
to effect the relocation, transfer or take any other action without the consent or approval of the supervising
official of such person, and without having to comply with the steps or processes provided in this Act.
Section 99. The members of the commission of inquiry under section 93 paragraph one shall be competent
officials under the Penal Code and shall have the same powers as inquiry officials under the Criminal Procedure Code
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เพียงเท่าทีเกี ยวกับอํานาจและหน้าทีของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอาํ นาจดังต่อไปนี ด้วย
คือ
(๑) เรี ยกให้กระทรวง กรม ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ หรื อห้างหุ ้นส่ วน
บริ ษทั ชี แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัดมาชี แจงหรื อ
ให้ถอ้ ยคําเกียวกับเรื องทีสอบสวน
(๒) เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อบุคคลใด ๆ มาชี แจงหรื อให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกียวกับเรื องทีสอบสวน
มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีกรณี ถูกกล่าวหาเป็ นหนังสื อว่ากระทําหรื อ
ละเว้นกระทําการใดทีเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ถ้าเป็ นการกล่าวหาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ นั
หรื อต่อผูม้ ีหน้าที สื บสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ หรื อ
เป็ นการกล่าวหาโดยผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ นั หรื อมีกรณี ถูกฟ้ องคดีอาญาหรื อต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
อันมิใช่ เป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาททีไม่เกี ยวกับราชการหรื อความผิดลหุ โทษ แม้ภายหลัง
ผูน้ ันจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิ ใช่ เพราะเหตุตาย ผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการทางวินัยมีอาํ นาจ
ดําเนินการสื บสวนหรื อพิจารณา และดําเนิ นการทางวินยั ตามทีบัญญัติไว้ในหมวดนี ต่อไปได้เสมือนว่า
ผูน้ นยั
ั งมิได้ออกจากราชการ แต่ทงนี
ั ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องดําเนินการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึง ภายในหนึงร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ทีผูน้ นพ้
ั นจากราชการ
ในกรณี ตามวรรคหนึ งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง
ก็ให้งดโทษ
มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
จนถู ก ตังกรรมการสอบสวน หรื อถูก ฟ้ องคดี อาญา หรื อต้องหาว่า กระทํา ความผิดอาญา เว้นแต่
เป็ นความผิด ที ได้ก ระทํา โดยประมาทหรื อ ความผิด ลหุ โ ทษ ผูบ้ งั คับ บัญชาซึ งมี อาํ นาจสั งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มีอาํ นาจสังพักราชการหรื อสังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพือรอฟั งผลการสอบสวน
หรื อพิจารณา หรื อผลแห่งคดีได้
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรื อพิจารณาว่าผูน้ นมิ
ั ได้กระทําผิดหรื อกระทําผิดไม่ถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก และไม่มีกรณี ทีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอืน ก็ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
ดังกล่าวสังให้ผนู ้ นกลั
ั บเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งตามเดิมหรื อตําแหน่งอืน

in so far as they relate to the powers and duties of the commission of inquiry, and in particular, shall also
have the following powers:
(1) to summon a ministry, department, government agency, State enterprise, other State agency
or partnership or company to give facts, submit the relevant documents and evidence, send a representative
or person attached thereto to give a statement or account in relation to the matter under inquiry;
(2) to summon the alleged person or any person to give a statement or account or submit
documents and evidence in relation to the matter under inquiry.
Section 100. Where a civil servant is subject to a written allegation for having acted or
neglected to act which constituted a gross disciplinary breach, if the allegation was made towards the
supervising official of such person, or towards a person carrying out investigations and inquiries or
inspections pursuant to the law or regulations of official authorities, or the allegation was made by the
supervising official of such person, or is subject to a criminal prosecution or is suspected of having
committed a criminal offence which is not an offence committed through negligence unconnected to the
government service or a minor offence, even if subsequently such person retires from government service
for reasons other than death, the person authorized to undertake disciplinary proceedings shall have the
power to undertake investigations or considerations and continue with disciplinary proceedings as
provided in this Chapter as if such person has not yet retired from the government service, provided that
the supervising official authorized to make an instatement order under section 57 must carry out the
inquiry under section 93 paragraph one within one hundred and eighty days as from the date of such
person’s retirement from the government service.
In the case of paragraph one, if the result of inquiry and consideration finds such person to
have committed a non-gross disciplinary breach, punishment shall be refrained.
Section 101. Where a civil servant is subject to an allegation of having committed a gross
disciplinary breach thereby resulting in the appointment of a commission of inquiry or a criminal prosecution or
becoming a suspect for the commission of a criminal offence, except for offences committed through
negligence or a minor offence, the supervising official authorized to make an instatement order under section 57
shall have the power to order a suspension from government service or a provisional discharge from
government service pending the result of the inquiry or consideration or case outcome.
If subsequently the inquiry or consideration finds that such person did not commit a breach or
the breach did not call for punishment by dismissal or expulsion, and there are no other causes for
discharge from government service, such authorized person shall order such person to resume
performance of official functions or resume government service in the original position or other position
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ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรื อในตําแหน่งประเภทและระดับที ก.พ. กําหนด ทังนี ผูน้ นั
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน
เมือได้มีการสังให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดพักราชการหรื อออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ภายหลังปรากฏว่าผูน้ นมี
ั กรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงในกรณี อืนอีก ผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ งมี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ มี อาํ นาจดํา เนิน การสื บ สวนหรื อพิจ ารณา และแต่ง ตัง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดําเนินการทางวินยั ตามทีบัญญัติไว้ในหมวดนีต่อไปได้
ในกรณี ทีสังให้ผถู ้ ูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรื อสังให้ผถู ้ ูกสังให้
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอืนทีมิใช่เป็ นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ั สถานภาพเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างทีถูกสังให้ออกจากราชการ
ก็ให้ผนู ้ นมี
ไว้ก่อนเสมือนว่าผูน้ นเป็
ั นผูถ้ ูกสังพักราชการ
เงินเดือน เงินอืนทีจ่ายเป็ นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผูถ้ ู ก สั งพัก ราชการ และผูถ้ ู ก สั งให้ออกจากราชการไว้ก่ อน ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบี ย บ
ว่าด้วยการนัน
การสังพักราชการให้สังพักตลอดเวลาทีสอบสวนหรื อพิจารณา เว้นแต่ผถู ้ ูกสังพักราชการ
ั บเข้า
ผูใ้ ดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสังให้ผนู ้ นกลั
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการก่อนการสอบสวนหรื อพิจารณาเสร็ จสิ นเนื องจากพฤติการณ์ของผูถ้ ูกสังพักราชการ
ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรื อพิจารณา และไม่ก่อให้เกิ ดความไม่สงบเรี ยบร้ อยต่อไป หรื อ
เนื องจากการดําเนิ นการทางวินยั ได้ล่วงพ้นหนึ งปี นับแต่วนั พักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็ จและผูถ้ ูกสัง
พักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสังพักราชการสังให้ผนู ้ นกลั
ั บเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ก่อนการสอบสวนหรื อพิจารณาเสร็ จสิ น
ให้นาํ ความในวรรคหกมาใช้บงั คับกับกรณี ถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
หลักเกณฑ์และวิธี การเกี ยวกับการสังพักราชการ การสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ระยะเวลาให้พกั ราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบตั ิราชการหรื อกลับเข้ารับราชการ
และการดําเนินการเพือให้เป็ นไปตามผลการสอบสวนหรื อพิจารณาให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๒ การลงโทษข้าราชการพลเรื อนสามัญในส่ วนราชการที มีก ฎหมายว่า ด้วย
วินยั ข้าราชการโดยเฉพาะ ในกรณี เป็ นความผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินีจะลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตินีหรื อลงทัณฑ์หรื อลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินยั ข้าราชการนันอย่างใดอย่างหนึ ง

in the same category and level, or in a position category and level prescribed by the CSC, provided that
such person meets the qualification requirements for such position.
Where a civil servant is subject to an order of suspension or provisional discharge from
government service, if it subsequently appears that such person is subject to another allegation of having
committed a gross disciplinary breach, the supervising official authorized to make an instatement order
under section 57 shall have the power to conduct investigations or consideration and appointment of a
commission of inquiry under section 93, including the power to continue with disciplinary proceedings as
provided in this Chapter.
In the case where a person provisionally discharged from government service is ordered to
resume government service, or is ordered to discharged from government service for reasons other than a
punishment for commission of a gross disciplinary breach, such person shall retain the status of a civil
servant throughout the period of provisional discharge from government service as if such person was
suspended from government service.
Salaries, other monthly payments and other allowances, and the payment of such monies to the
person suspended from government service and person provisionally discharged from government
service, shall be in accordance with laws or regulations governing such matters.
A suspension from government service shall remain effective throughout the period of inquiry
or consideration, except where the person suspended from government service files a petition under
section 122 and the authorized person to consider the petition finds that it is appropriate to order such
person to resume official duties prior to the completion of the inquiry or consideration because the
conduct of the person suspended from government service does not pose an obstacle to the inquiry or
consideration, and does not cause further disorder, or because the disciplinary proceedings have
lasted for one year from the date of suspension from government service and not yet
completed and the person suspended from government service no longer exhibits such conducts, in
which case the person authorized to order the suspension from government service shall order such
person to resume official duties prior to the completion of the inquiry or consideration.
The provisions of paragraph six shall also apply to the case of an order of provisional discharge
from government service.
The rules and procedures relating to suspension from government service, provisional discharge
from government service, period of suspension from government service and provisional discharge from
government service, resumption of official duties, or resumption of government service and proceedings
consequential of results of inquiries and considerations shall be as prescribed by CSC Regulation.
Section 102. Punishment of a civil servant in a government agency governed by a
specific law on official discipline, in the case of a nongross disciplinary breach under this Act,
may be imposed as provided in this Act or an admonishment or punishment under such law on
official discipline may be imposed as appropriate to the case and circumstances.
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ตามควรแก่กรณี และพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถา้ เป็ นกรณี กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี
ไม่วา่ จะได้ลงทัณฑ์หรื อลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรื อไม่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการ
ตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๐๓ เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้สังลงโทษตามพระราชบัญญัตินีหรื อลงทัณฑ์ตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยวินัย ข้า ราชการโดยเฉพาะ หรื อสั งยุติเรื อง หรื องดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ งผูถ้ ู กดําเนิ นการทางวินัยสังกัดอยู่เพือพิจารณา เว้นแต่เป็ นกรณี ดาํ เนิ นการทางวินัยกับข้าราชการ
ต่า งกระทรวงกัน หรื อ กรณี ดาํ เนินการทางวินยั ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง
ให้รายงาน ก.พ. ทังนี ตามระเบียบที ก.พ. กําหนด
ในกรณี ที อ.ก.พ. กระทรวงหรื อ ก.พ. เห็ นว่าการดําเนิ นการทางวินยั เป็ นการไม่ถูกต้อง
หรื อไม่เหมาะสม หากมีมติเป็ นประการใด ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสังหรื อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที อ.ก.พ. กระทรวง
หรื อ ก.พ. มีมติ
ในกรณี ตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอาํ นาจสอบสวนใหม่
หรื อสอบสวนเพิมเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๑๐๔ ในการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรื อ
มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง หากผูแ้ ทน ก.พ. ซึ งเป็ นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดัง กล่ าวเห็ นว่า
การดําเนินการของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็ นการไม่ปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัตินี
หรื อปฏิบตั ิไม่เหมาะสม ให้รายงาน ก.พ. เพือพิจารณาดําเนิ นการตามควรแก่กรณี ต่อไป และเมือ ก.พ.
มีมติเป็ นประการใด ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสังหรื อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามที ก.พ. มีมติ ทังนี เว้นแต่ผถู ้ ูกลงโทษ
ได้อุทธรณ์ คาํ สั งลงโทษของผูบ้ งั คับ บัญชาต่อ ก.พ.ค. ในกรณี เช่ นนี ให้ ก.พ. แจ้ง มติ ต่อ ก.พ.ค.
เพือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๑๐๕ เมือมีกรณี เพิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรื อยกโทษ ให้ผสู ้ ังมีคาํ สังใหม่ และ
ในคําสังดังกล่าวให้สังยกเลิ กคําสังลงโทษเดิม พร้ อมทังระบุวิธีการดําเนิ นการเกี ยวกับโทษที ได้รับ
ไปแล้ว ทังนี ตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใ้ ดมีกรณี กระทําผิดวินยั
อยู่ก่ อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผูบ้ งั คับ บัญชาของข้า ราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ันดําเนิ น การทางวินัย
ตามหมวดนี โดยอนุ โลม แต่ถา้ เป็ นเรื องทีอยูใ่ นระหว่างการสื บสวนหรื อพิจารณา หรื อสอบสวนของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรื อพิจารณา หรื อสอบสวนต่อไปจนเสร็ จ แล้วส่ งเรื องให้

However, in the case of a gross disciplinary breach under this Act, regardless of whether an
admonishment was administered or punishment already imposed under such law, the supervising
official shall undertake proceedings as provided in this Act.
Section 103. After a supervising official has ordered punishment under this Act or
admonishment under a specific law on official discipline, or ordered the termination of the matter, or
refrained punishment, a report shall be submitted to the Ministry CSSC to which the person subject to
disciplinary proceedings is attached for consideration, except for the case of disciplinary proceedings on
officials from different ministries or the case of a disciplinary proceeding pursuant to a resolution of the
Ministry CSSC under section 97 paragraph two where a report shall be submitted to the CSC. The
foregoing shall be as prescribed by CSC Rule.
In the case where a Ministry CSSC or CSC finds that a disciplinary proceeding is incorrect or
inappropriate, if there is a resolution, the supervising official shall order or implement the resolution of the
Ministry CSSC or CSC.
In the case under paragraph two and in proceedings under section 104, the CSC shall have the
power to instigate a new inquiry or a supplemental inquiry under the rules and procedures prescribed by
the CSC under section 95.
Section 104. In proceedings of the Ministry CSSC under section 97 paragraph two or section
103 paragraph two, if a representative of the CSC who is a sub-commissioner in such Ministry CSSC
finds that the proceedings of the supervising official or Ministry CSSC resolution constitutes a non
compliance of this Act or an inappropriate application, a report shall be submitted to the CSC for
further action to be taken as appropriate to the case, and upon a resolution of the CSC, the supervising
official shall order or implement the CSC resolution. The foregoing is subject to an exception where the
punished person has appealed the punishment order of the supervising official to the MSPC, in which
case the CSC shall inform the MSPC of its resolution as part of the appeals consideration.
Section 105. When there is a cause for imposing a heavier punishment, reducing punishment,
refraining punishment or pardon, the ordering official shall issue a new order, and such order shall order
the repeal of the original order along with a specification of proceedings to be taken with respect to the
punishment already served, as prescribed by CSC Regulation.
Section 106. Where a civil servant transferred under section 64 was involved in a disciplinary
breach prior to the date of transfer instatement, the supervising official of such civil servant shall mutatis
mutandis undertake disciplinary proceedings under this Chapter. However, if the matter is pending
investigation or consideration or inquiry by the previous supervising official prior to the date of transfer, the
investigation or consideration or inquiry shall continue until completion and the matter shall be referred to
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ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ันพิจารณาดําเนิ นการต่อไปตามหมวดนี โดยอนุ โลม
แต่ทงนี
ั ในการสังลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบ
บริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถินหรื อกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทีโอนมานัน แล้วแต่กรณี

the supervising official of such civil servant for further proceedings under this Chapter mutatis mutandis,
provided that a disciplinary punishment order shall be in accordance with the breach and punishments
under the law on local personnel administration or law on administration of the transferred official, as the
case may be.
Chapter 8
Retirement from Government Service

หมวด ๘
การออกจากราชการ

มาตรา
๑๐๗
๑๐๙

มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการเมือ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรื อการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙
(๔) ถูกสังให้ออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรื อมาตรา ๑๑๑ หรื อ
(๕) ถูกสังลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตามระเบียบที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐๘ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดเมืออายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ในสิ นปี งบประมาณ
และทางราชการมี ความจําเป็ นที จะให้รับราชการต่อไปเพือปฏิ บตั ิ หน้าทีในทางวิชาการหรื อหน้า ที
ทีต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหน่งตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรื อ (จ) หรื อ (๔) (ค) หรื อ (ง)
จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินสิ บปี ก็ได้ตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๙ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยืนหนังสื อ
ขอลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึนไปชันหนึงโดยยืนล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
เพือให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็ นผูพ้ ิจารณาก่อนวันขอลาออก
ในกรณี ที ผูป้ ระสงค์จ ะลาออกยืนหนัง สื อ ขอลาออกล่ ว งหน้า น้อยกว่า สามสิ บ วัน และ
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็ นจะอนุญาตให้ลาออก
ตามวันทีขอลาออกก็ได้
ในกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าจําเป็ นเพือประโยชน์
แก่ราชการ จะยับยังการลาออกไว้เป็ นเวลาไม่เกินเก้าสิ บวันนับแต่วนั ขอลาออกก็ได้ ในกรณี เช่นนัน

Section 107. A civil servant retires from government service upon:
(1) death;
(2) retirement from government service under the law on official gratuities and pensions;
(3) resignation from government service with grant to resign, or a resignation which
becomes effective under section 109;
(4) discharge under section 59, section 67, section 101, section 110 or section 111; or
(5) dismissal or expulsion.
The date of retirement from government service under (4) and (5) shall be as prescribed by
CSC Rule.
Section 108. A civil servant who attains the age of sixty years at the end of the budget
year and the government service necessarily requires the continued performance of technical duties
or duties requiring individual skills in a position under section 46(3)(d) or (e) or (4)(c) or (d) may
continue in government service for no more than ten years as prescribed by CSC Regulation.
Section 109. A civil servant who wishes to resign from government service shall submit a
letter of resignation to the immediate supervising official, which submission shall be made at least
thirty days in advance of the resignation date, in order to enable the supervising official authorized to
make an instatement order under section 57 to make a consideration prior to the resignation date.
In the case that the person wishing to resign submits a letter of resignation less than thirty
days in advance, and the supervising official authorized to make an instatement order under section 57
finds that there are sufficient reasons and necessity, leave may be granted to resign on the requested
date of resignation.
In the case where the supervising official authorized to make an instatement order under
section 57 finds it necessary in the interests of the government service, the resignation may be
withheld for no longer than ninety days as from the requested date of resignation. In such case,
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ถ้าผูข้ อลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยังให้ถือว่าการลาออกนันมีผลเมือ
ครบกําหนดเวลาตามทีได้ยบั ยังไว้
ในกรณี ที ผูบ้ งั คับ บัญ ชาซึ งมี อาํ นาจสั งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ มิ ไ ด้ย บั ยังตามวรรคสาม
ให้การลาออกนันมีผลตังแต่วนั ขอลาออก
ในกรณี ทีข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื อดํารงตําแหน่ ง
ในองค์ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตํา แหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ ตํา แหน่ ง อื นที ก.พ. กํา หนด หรื อ
เพือสมัครรับเลื อกตังเป็ นสมาชิ กรัฐสภา สมาชิ กสภาท้องถิ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ น ให้ยืนหนังสื อ
ขอลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามวรรคหนึง และให้การลาออกมีผลนับตังแต่วนั ทีผูน้ นขอลาออก
ั
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี ยวกับ การลาออก การพิจารณาอนุ ญาตให้ลาออกและการยับยัง
การลาออกจากราชการ ให้เป็ นไปตามระเบียบที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอาํ นาจสังให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญออกจากราชการเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) เมือข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีราชการของตนได้โดยสมําเสมอ
(๒) เมือข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดสมัครไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(๓) เมือข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดขาดคุณสมบัติทวไปตามมาตรา
ั
๓๖ ก. (๑) หรื อ (๓)
หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรื อ (๗)
(๔) เมื อทางราชการเลิ ก หรื อ ยุบ หน่ ว ยงานหรื อ ตํา แหน่ ง ที ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ
ปฏิบ ตั ิหน้าที หรื อดํารงอยู่ สําหรับผูท้ ีออกจากราชการในกรณี นีให้ได้รับเงิ นชดเชยตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขทีกระทรวงการคลังกําหนดด้วย
(๕) เมื อข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิผลในระดับอันเป็ นทีพอใจของทางราชการ
(๖) เมือข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดหย่อนความสามารถในอันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
บกพร่ องในหน้า ที ราชการ หรื อประพฤติ ต นไม่เ หมาะสมกับ ตําแหน่ ง หน้า ที ราชการ ถ้า ให้ผูน้ ัน
รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ

if the person requesting resignation does not withdraw the resignation prior to the expiration of the
withholding period, it shall be deemed that the resignation takes effect upon the expiration of the
withholding period.
In the case where the supervising official authorized to make an instatement order under
section 57 does not withhold under paragraph three, the resignation shall take effect as from the
requested date of resignation.
In the case where a civil servant wishes to resign from government service in order to
assume a position in an independent agency under the Constitution, political position, or other position
prescribed by CSC, or to apply for candidacy in an election of members of the National Assembly,
members of local assemblies or local administrators, a letter of resignation shall be submitted to the
supervising official under paragraph one, and the resignation shall become effective as from the date of
resignation requested by such person.
Rules and procedures pertaining to resignation, consideration of leave for resignation, and
the withholding of resignation from government service shall be as prescribed by CSC Rule.
Section 110. A supervising official authorized to make an instatement order under section
57 has the power to discharge a civil servant from government service to receive compensatory
gratuities and pensions under the law on official gratuities and pensions in the following cases:
(1) when a civil servant suffers from an illness and is unable to perform official duties with
regularity;
(2) when a civil servant applies for an assignment as desired by official authorities;
(3) when a civil servant lacks the general qualifications under section 36A.(1) or (3), or is
under a prohibition under section 36B.(1), (3), (6) or (7);
(4) when the official authorities terminate or dissolve an agency or position which is
assumed or held by the civil servant, whereby a person retiring from government service in this case
shall also receive compensation under the rules, procedures and conditions prescribed by the Ministry
of Finance;
(5) when a civil servant is unable to perform official functions efficiently and at a level of
effectiveness satisfactory to the official authorities;
(6) when a civil servant is reduced in competence with respect to the performance of official
duties, defective in official duties, or conducts oneself inappropriately to the official responsibilities,
where the continued service of such person would be detrimental to the government service;
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(๗) เมือข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีกรณี ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
ตามมาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชดั พอทีจะฟั งลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ ง
แต่มีมลทินหรื อมัวหมองในกรณี ทีถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ
(๘) เมือข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
ในความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษหรื อต้องรับโทษจําคุกโดยคําสังของศาล
ซึ งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
การสังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ งให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ. ทังนี ให้นาํ
มาตรา ๙๗ วรรคสอง มาใช้บงั คับกับการสังให้ออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓)
กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม
เมือผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สังให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ด
ออกจากราชการตามมาตรานี แล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ ก.พ. แล้วแต่กรณี และให้นาํ
มาตรา ๑๐๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ เมือข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ สังให้ผนู ้ นออกจากราชการ
ั
ผูใ้ ดถูกสังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ ง และต่อมาปรากฏว่าผูน้ นมี
ั กรณี ทีจะต้องถูกสัง
ให้ออกจากราชการตามมาตราอืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มี อาํ นาจเปลี ยนแปลงคํา สั งให้อ อกตามวรรคหนึ งเป็ นให้ออกจากราชการตาม
มาตราอืนนันได้
มาตรา ๑๑๒ ในกรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อาํ นาจ
ตามมาตรา ๑๑๐ โดยไม่มีเหตุอนั สมควร ให้ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗
ระดับเหนือขึนไปมีอาํ นาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได้
มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่งทีทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตัง ให้นาํ ความกราบบังคมทูลเพือมีพระบรมราชโองการให้พน้ จากตําแหน่งนับแต่
วันออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้นาํ ความกราบบังคมทูลเพือทรงทราบ

(7) when a civil servant is subject to an inquiry on a gross disciplinary breach under section
93 and the inquiry results does not make a sufficiently clear finding for the imposition of a punishment
under section 97 paragraph one, but there is such dishonour or skepticisms in the case under inquiry
that allowing continued service will be detrimental to the government service;
(8) when a civil servant serves a term of imprisonment pursuant to a final sentence of
imprisonment for an offence committed negligently or a minor offence or serve a term of imprisonment
by court order which does not call for a dismissal or expulsion.
An order of discharge from government service under paragraph one shall be as prescribed
by CSC Regulation, whereby section 97 paragraph two shall apply mutatis mutandis to a discharge
from government service under the case of lacking the general qualification under section 36 A.(3) of
(3), the case of (6) and the case of (7).
Upon a supervising official authorized to make an instatement order under section 57
discharges a civil servant from government service under this section, a report shall be submitted to the
Ministry CSSC or CSC, as the case may be, and section 103 shall apply mutatis mutandis.
Section 111. When a civil servant enters the military service under the law on military
service, the supervising official authorized to make an instatement order under section 57 shall
discharge such person from government service.
Where a person is discharged from government service under paragraph one, and it
subsequently appears that such person is subject to a case which calls for a discharge from government
service under another section prior to entry to the military service, the supervising official authorized to
make an instatement order under section 57 shall have the power to modify the discharge order under
paragraph one to a discharge from government service under such other section.
Section 112. In the case where a supervising official authorized to make an instatement
order under section 57 does not exercise powers under section 110 without reasonable grounds, a
higher level supervising official authorized to make an instatement order under section 57 shall have the
power to take proceedings under section 110.
Section 113. A retirement from government service of a civil servant holding a position
appointed by the King shall be presented to the King for a Royal Command of removal from the
position as from the date of retirement from government service, except where the retirement was as a
result of death, in which case the matter shall be presented to the King for acknowledgement.
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หมวด ๙
การอุทธรณ์

Chapter 9
Appeals

มาตรา ๑๑๔ ผูใ้ ดถู ก สั งลงโทษตามพระราชบัญ ญัติ นี หรื อ ถู ก สั งให้อ อกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูน้ ันมี สิ ท ธิ อุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ทราบหรื อถือว่าทราบคําสัง
การอุ ท ธรณ์ แ ละการพิจ ารณาวินิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ ง ให้เ ป็ นไปตามที กํา หนด
ในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรื อจะตัง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพือทําหน้าทีเป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ ทังนี ให้เป็ นไปตามที
กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๖ เมือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามคํา วิ นิ จ ฉัย นันภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที ก.พ.ค.
มี คาํ วินิจฉัย
ในกรณี ทีผูอ้ ุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีทราบหรื อถือว่าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิตามวรรคหนึ ง ให้ถือว่าเป็ นการจงใจละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที
โดยมิชอบเพือให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลอืน
มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามพระราชบัญญัตินี ให้กรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอาํ นาจดังต่อไปนี
(๑) สังให้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ งสังลงโทษหรื อสังให้ออกจากราชการอันเป็ นเหตุให้มีการอุทธรณ์
ส่ งสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค. ภายในเวลาทีกําหนด
(๒) สังให้กระทรวง กรม ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืนของรัฐรวมตลอดทัง
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ นที เกี ยวข้องสอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิมเติม หรื อส่ ง ตัวข้า ราชการ
หรื อเจ้าหน้าทีในสังกัดมาให้ถอ้ ยคํา ในการนี จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรื อสอบสวน
เพิมเติมไว้ดว้ ยก็ได้

Section 114. A person subject to a punishment order under this Act or discharged from government service
under section 110 (1), (3), (5), (6), (7) and (8) has the right to appeal to the MSPC within thirty days
of knowledge or imputed knowledge of the order.
Appeals and considerations of appeals under paragraph one shall be as prescribed
by MSPC Regulation.
Section 115. The MSPC may carry out an appeals consideration by itself, or may appoint
an appeals commission to carry out consideration of the appeal, as prescribed by MSPC Regulation.
Section 116. Upon a ruling of an appeal by the MSPC, the supervising official authorized
to make an instatement order under section 57 shall carry out the implementation of the ruling within
thirty days as from the date of MSPC ruling.
In the case where the appellant disagrees with the ruling of the MSPC, a plaint shall be filed
at the Supreme Administrative Court within ninety days as from the date of knowledge or imputed date
of knowledge of the MSPC ruling.
A supervising official who does not comply with paragraph one shall be deemed to have
intentionally committed a wrongful neglect to perform official duties in order to cause detriment to
another person.
Section 117. In the performance of duties under this Act, members of the MSPC and
appeals commission shall be competent officials under the Penal Code and shall have the following
powers:
(1) to order the supervising official making the punishment order or order of discharge from
government service which was the cause of the appeal to send the files on inquiry and punishment to
the MSPC within the prescribed time;
(2) to order a ministry, department, State enterprise and other State agency, including
relevant local administrative organizations to undertake a new inquiry or supplemental inquiry or send
an official or officer attached thereto to give a statement, in which case a time period may also be
prescribed for the new inquiry or supplemental inquiry;
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(๓) มีคาํ สังให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของกระทรวง กรม ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน หรื อบุคคลใดทีเกียวข้อง มาให้ถอ้ ยคําหรื อ
ให้ส่งเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้อง
(๔) เข้าไปในอาคาร หรื อสถานที ใด ๆ ที เกี ยวข้องกับ การปฏิ บ ตั ิ หน้า ที ของ ก.พ.ค.
ทังนี ในระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทําการของสถานทีนัน
(๕) สอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิมเติม
มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายในหนึงร้อยยีสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขดั ข้องทีทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ งไม่เกินสองครัง โดยแต่ละครังจะต้องไม่เกิน
หกสิ บวัน และให้บนั ทึกเหตุขดั ข้องให้ปรากฏไว้ดว้ ย
มาตรา ๑๑๙ ข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผูใ้ ดถูกสังลงโทษทางวินยั
อยูก่ ่อนวันโอนมาบรรจุ และผูน้ นมี
ั สิทธิ อุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคล
ส่ วนท้องถินหรื อกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทีโอนมาแต่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ อุทธรณ์ ตามกฎหมาย
ดังกล่ าว ก็ให้ผูน้ ันมี สิทธิ อุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๔ ได้ แต่ถ ้า ผูน้ ันได้ใ ช้สิ ท ธิ อุทธรณ์ ต ามกฎหมาย
ว่า ด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ นหรื อกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทีโอนมาไว้แล้ว
และในวันทีผูน้ นได้
ั โอนมาบรรจุเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยงั ไม่แล้ว
เสร็ จ ก็ให้ส่งเรื องให้ ก.พ.ค. เป็ นผูพ้ ิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอาํ นาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
หรื อมี คาํ วินิจฉัย ให้แก้ไ ขหรื อยกเลิ ก คํา สั งลงโทษ และให้เยียวยาความเสี ย หายให้ผูอ้ ุท ธรณ์ หรื อ
ให้ดาํ เนินการอืนใดเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที ก.พ.ค. กําหนด
การวินิจฉัยให้แก้ไขหรื อให้ดาํ เนิ นการอืนตามวรรคหนึ ง ก.พ.ค. จะให้เพิมโทษไม่ได้ เว้นแต่
เป็ นกรณี ได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว่าสมควรเพิมโทษ ในกรณี เช่นนัน ก.พ.ค. มีอาํ นาจ
วินิจฉัยให้เพิมโทษได้
มาตรา ๑๒๑ เมือมีกรณี ดงั ต่อไปนี กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้
(๑) รู ้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินยั ทีผูอ้ ุทธรณ์ถูกลงโทษหรื อการถูกสังให้ออกจากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสี ยในการกระทําผิดวินยั ทีผูอ้ ุทธรณ์ถูกลงโทษหรื อการถูกสังให้ออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอ้ ุทธรณ์

(3) to issue a summons to an official, employee or wage earner of a ministry, department,
government agency, State enterprise and other State agency or local administrative organization or any
relevant person to give a statement or submit relevant documents or evidence;
(4) to enter buildings or any premises related to the performance of duties by the MSPC, at
a time between dawn and dusk, or during the operational hours of such premises;
(5) to carry out a new inquiry or supplemental inquiry.
Section 118. An appeals consideration under section 114 shall be completed within one
hundred and twenty days as from the receipt date of the appeal, except where there is a difficulty
preventing the completion of the consideration within such time period, the time period may be
extended for no more than twice, each extension not exceeding sixty days, and the difficulties shall be
recorded and made apparent.
Section 119. A civil servant transferred under section 64 who was subject of a disciplinary
punishment prior to the date of transfer instatement, and such person has the right of appeal under the
law on local personnel administration or law on administration of the transferred official, but has not
yet exercised the right of appeal under such law, shall have the right of appeal under section 114.
However, if such person has already exercised the right of appeal under the law on local personnel
administration or law on administration of the transferred official, and, on the date which such person
transferred for instatement as a civil servant, the appeals consideration is still pending, the matter
shall be referred to the MSPC for consideration of the appeal.
Section 120. In an appeals consideration, the MSPC shall have the power to refuse to hear the
appeal, dismiss the appeal or make a ruling to amend or repeal the punishment order and award remedies for
damages to the appellant, or require other actions in the interest of justice, as prescribed by MSPC Regulation.
In ruling requiring an amendment or other actions under paragraph one, the MSPC may not impose
a heavier punishment, except where it is notified by the CSC under section 104 that a heavier punishment is
appropriate, in which case the MSPC has the power to make a ruling for a heavier punishment.
Section 121. In the following cases, an appeals commissioner may be objected:
(1) being aware of the events in the disciplinary breach for which the appellant was
punished or discharged from government service;
(2) having an interest in the disciplinary breach for which the appellant was punished or
discharged from government service;
(3) having a cause for resentment against the appellant;

Section
118
121

๔๔
๔๔
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(๔) เป็ นผูก้ ล่าวหา หรื อเป็ นหรื อเคยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ ังลงโทษหรื อสังให้ออกจากราชการ
(๕) เป็ นผูม้ ี ส่ ว นเกี ยวข้อ งกับ การดํา เนิ น การทางวินัย หรื อ การสั งให้อ อกจากราชการ
ที ผูอ้ ุทธรณ์ถูกลงโทษหรื อถูกสังให้ออกจากราชการ
(๖) มีความเกียวพันทางเครื อญาติหรื อทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผอู ้ ุทธรณ์
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึงมีกรณี ตามวรรคหนึง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
การยืนคําคัดค้าน และการพิจารณาคําคัดค้าน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.

(4) being an alleging party, or being or having been a supervising official making the
punishment order or order of discharge from government service;
(5) having an involvement in the disciplinary proceedings or the discharge from
government service which the appellant was punished or discharged from government service;
(6) having a connection through relative or marital relationship with a person under (1),
(2), (3) or (4) which may cause unfairness to the appellant.
An appeals commissioner having a case under paragraph one shall notify the Chairman of
the MSPC and withdraw from the appeals consideration.
The submission of an objection and consideration of an objection shall be as prescribed by
MSPC Regulation.

หมวด ๑๐
การร้องทุกข์

มาตรา
๑๒๒
๑๒๓

มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิหรื อ
ไม่ปฏิบตั ิต่อตนของผูบ้ งั คับบัญชา และเป็ นกรณี ทีไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได้ ผูน้ นั
มีสิทธิ ร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ในหมวดนี
มาตรา ๑๒๓ การร้ องทุ ก ข์ที เหตุ เกิ ดจากผูบ้ งั คับ บัญชา ให้ร้องทุ ก ข์ต่อ ผูบ้ งั คับ บัญชา
ชันเหนือขึนไป ตามลําดับ
การร้องทุกข์ทีเหตุเกิดจากหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมทีอยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบ
การปฏิบตั ิราชการขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรี เจ้าสังกัด หรื อ
นายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
เมือ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หวั หน้าส่ วนราชการระดับกรม
ที อยู่ใ นบัง คับ บัญ ชาหรื อรั บ ผิด ชอบการปฏิ บ ตั ิ ราชการขึ นตรงต่ อนายกรั ฐมนตรี ห รื อต่ อรั ฐ มนตรี
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรี เจ้าสังกัด หรื อนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้เป็ นไปตามคําวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค.
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื องร้องทุกข์ตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.

Chapter 10
Complaints
Section 122. A civil servant who has a cause for grievance caused by the treatment or nontreatment of oneself by the supervising official, and an appeal on the case is not available under Chapter
9 Appeals, has the right to lodge a complaint under the rules and procedures prescribed in this Chapter.
Section 123. A complaint due to a cause originating from a supervising official shall be
lodged with the respective higher level of supervising official.
A complaint due to a cause originating from a head of departmental level government
agency under the charge and control, or directly accountable in the performance of official functions to
the Prime Minister or Minister, permanent secretary, Minister in Charge or Prime Minister, shall be
lodged with the MSPC.
Upon a MSPC ruling on the complaint, the head of departmental level government agency
under the charge and control, or directly accountable in the performance of official functions to the
Prime Minister or Minister, permanent secretary, Minister in Charge or Prime Minister, as the case may
be, shall undertake proceedings to implement the MSPC ruling.
Complaints and consideration of complaints under paragraph one and paragraph two shall be
as prescribed by MSPC Regulation.

Section
122
123

มาตรา
๑๒๔
๑๒๖

๔๕
๔๕
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มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอาํ นาจไม่รับเรื องร้องทุกข์
ยกคําร้องทุกข์ หรื อมีคาํ วินิจฉัยให้แก้ไขหรื อยกเลิ กคําสัง และให้เยียวยาความเสี ยหายให้ผรู้ ้องทุกข์
หรื อให้ดาํ เนินการอืนใดเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที ก.พ.ค. กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรื อจะตังกรรมการ
ก.พ.ค. คนหนึ ง หรื อจะตังคณะกรรมการวินิจฉัย ร้ อ งทุ ก ข์ เพื อทํา หน้า ที เป็ นผูพ้ ิจ ารณาวินิ จฉัย
เรื องร้ อ งทุ กข์ก็ได้ ทังนี ให้เป็ นไปตามที กําหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิ บตั ิหน้าทีตาม
พระราชบัญญัตินี ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มี
อํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เมือมีกรณี ดงั ต่อไปนี กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้
(๑) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูเ้ ป็ นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรื อเป็ นผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาของ
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว
(๒) มีส่วนได้เสี ยในเรื องทีร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูร้ ้องทุกข์
(๔) มีความเกี ยวพันทางเครื อญาติหรื อทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรื อ (๓)
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผรู ้ ้องทุกข์
กรรมการวินิจฉัยร้องทุ กข์ซึงมีกรณี ตามวรรคหนึง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเรื องร้องทุกข์
การยืนคําคัดค้าน และการพิจารณาคําคัดค้าน ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.

Section 124. In a complaint consideration, the MSPC has the power to refuse to hear the
complaint, dismiss the complaint, or make a ruling to amend or repeal an order, and to award
remedies for damages to the complainant, or to require other actions in the interest of justice as
prescribed by MSPC Rule.
The MSPC may carry out a complaint consideration by itself, or may appoint a MSPC
commissioner or appoint a complaints commission to perform the duties of considering complaints,
in accordance with MSPC Regulation, and in the performance of duties under this Act, members of
the complaints commission shall be competent officials under the Penal Code and shall have the
powers under section 117 mutatis mutandis.

หมวด ๑๑
การคุม้ ครองระบบคุณธรรม

มาตรา ๑๒๖ ในกรณี ที ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรื อคําสังใดทีออกตามพระราชบัญญัตินี
และมุ่งหมายให้ใช้บงั คับเป็ นการทัวไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.ค.
แจ้งให้หน่วยงานหรื อผูอ้ อกกฎ ระเบียบ หรื อคําสังดังกล่าวทราบ เพือดําเนิ นการแก้ไข หรื อยกเลิก
ตามควรแก่กรณี

Section 125. In the following cases, a member of the complaints commission may be
objected:
(1) being a supervising official of the who was the cause for concern, or being a person
under the charge and control of such supervising official;
(2) having an interest in the complaint matter;
(3) having a cause for resentment against the complainant;
(4) being in a relative or marital relationship with a person under (1), (2) or (3) which may
cause unfairness to the complainant.
A member of the complaints commission subject to a case under paragraph one shall notify
the Chairman of the MSPC and withdraw from the complaint consideration.
The submission of an objection and consideration of an objection shall be as prescribed by
MSPC Regulation.
Chapter 11
Protection of the Merit System
Section 126. In the case where the MSPC finds that a regulation, rule or order issued
under this Act and intended for general application is inconsistent with the merit system under
section 42, the MSPC shall notify the agency or person issuing such regulation, rule or order for an
amendment or a repeal to be made as appropriate to the case.

Section
124
126

มาตรา
๑๒๗
๑๒๙

๔๖
๔๖
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ลักษณะ ๕
ข้ าราชการพลเรือนในพระองค์

TITLE V
ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS

มาตรา ๑๒๗ การแต่ง ตังและการให้ข า้ ราชการพลเรื อนในพระองค์พ น้ จากตํา แหน่ ง
ให้เป็ นไปตามพระราชอัธยาศัย
เพือประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี ยวกับการกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การบรรจุ การแต่งตัง
การเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินยั
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้ องทุก ข์ และการอื นตามที จําเป็ นของข้า ราชการพลเรื อน
ในพระองค์ก็ได้ แต่ทงนี
ั ต้องไม่กระทบต่อพระราชอํานาจตามวรรคหนึง
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคสองจะกําหนดให้นาํ บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินีทังหมด
หรื อบางส่ วน มาใช้บงั คับหรื อจะกําหนดให้แตกต่างจากทีบัญญัติในพระราชบัญญัตินีก็ได้

Section 127. The appointment and discharge of royal household civil officials shall be at
the King’s pleasure.
In the interest of personnel administration for royal household civil officials, a Royal
Decree prescribing rules and procedures on the position classification, payment of salaries and
position allowances, instatement, appointment, efficiency enhancement and motivation building
in the performance of official functions, upholding ethics, maintenance of discipline, retirement
from government service, appeals, complaints and other matters may be enacted as necessary,
provided that there shall be no prejudice to the Royal Prerogative under paragraph one.
The Royal Decree under paragraph two may provide for the application of all or part
of the provisions of this Act, or may contain different provisions from this Act.

บทเฉพาะกาล
TRANSITORY PROVISIONS
มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.พ. อ.ก.พ. วิส ามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ งปฏิ บ ตั ิ หน้า ที อยู่ใ นวัน
ก่ อ นวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ปฏิ บตั ิหน้าที ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตัง ก.พ. หรื อจนกว่าจะได้แต่งตัง อ.ก.พ. วิสามัญ หรื ออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แล้วแต่กรณี
ตามพระราชบัญญัตินี
การดําเนิ นการแต่งตัง ก.พ. ให้กระทําให้แล้วเสร็ จภายในหนึ งร้อยยีสิ บวันนับแต่วนั ที
พระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
มาตรา ๑๒๙ ในระหว่า งที ยัง มิ ไ ด้ดาํ เนิ น การให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. ทําหน้า ที ก.พ.ค.
ตามพระราชบัญ ญัติ นี ไปพลางก่ อ นจนกว่า จะได้ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ แต่ ง ตัง ก.พ.ค.
ตามพระราชบัญญัตินี
การดําเนิ นการแต่งตัง ก.พ.ค. ให้กระทําให้แล้วเสร็ จภายในหนึ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที
พระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ

Section 128. The CSC, Special CSSC and CSSC performing duties on the date prior to the
day which this Act comes into force shall continue to perform duties until the CSC is appointed by
the King, or until a Special CSSC or subcommittee of a CSSC is appointed, as the case may be,
under this Act.
Proceedings for the appointment of the CSC shall be completed within one hundred
and twenty days as from the date which this Act comes into force.
Section 129. While proceedings have not yet been undertaken to establish the MSPC, the
CSC shall provisionally assume the duties of the MSPC under this Act until the King appoints the
MSPC under this Act.
Proceedings for the appointment of the MSPC shall be completed within one hundred and
eighty days as from the date which this Act comes into force.
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มาตรา ๑๓๐ ผูใ้ ดเป็ นข้า ราชการพลเรื อนสามัญ หรื อ ข้า ราชการพลเรื อ นในพระองค์
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันก่อนวันที พระราชบัญญัตินี
ใช้บงั คับ ให้ผนู ้ นเป็
ั นข้าราชการพลเรื อนสามัญ หรื อข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี
แล้วแต่กรณี ต่อไป
มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างที ก.พ. ยังมิได้จดั ทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์
ยังไม่ใช้บงั คับ โดยให้นาํ บทบัญญัติใ นลักษณะ ๓ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ และลักษณะ ๔
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที แก้ไขเพิมเติม ตลอดจนบัญชี อตั ราเงิ นเดือนข้าราชการพลเรื อนและบัญชี อตั ราเงิ นประจําตําแหน่ ง
ข้าราชการพลเรื อนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และทีแก้ไขเพิมเติม
มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญและข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.
จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งเสร็ จ และจัดตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญของทุกส่ วนราชการ
เข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และประกาศให้ทราบ
จึง ให้นาํ บทบัญญัติในลัก ษณะ ๔ ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ และลัก ษณะ ๕ ข้า ราชการพลเรื อน
ในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินีมาใช้บงั คับตังแต่วนั ที ก.พ. ประกาศเป็ นต้นไป และให้ผบู้ งั คับบัญชา
สังแต่งตังข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่งใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที ก.พ. ประกาศ
ในการจัดตําแหน่งและการแต่งตังข้าราชการพลเรื อนสามัญตามวรรคหนึ ง หากมีเหตุผลและ
ความจําเป็ น ก.พ. อาจอนุ มตั ิให้แต่งตังข้าราชการพลเรื อนสามัญผูม้ ีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามทีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นการเฉพาะตัวได้
ให้ ก.พ. ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึงให้แล้วเสร็ จภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินี
ใช้บงั คับ
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างทียังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรื อออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรื อ
ระเบียบหรื อกําหนดกรณี ใด เพือปฏิ บตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ให้นาํ พระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ.
ข้อบังคับ หรื อระเบี ย บหรื อกรณี ทีกํา หนดไว้แล้วซึ งใช้อยู่เดิ มมาใช้บงั คับ เท่าที ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี
ในกรณี ทีไม่อาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรื อระเบียบหรื อกรณี ทีกําหนดไว้
แล้วมาใช้บงั คับได้ตามวรรคหนึง การจะดําเนินการประการใดให้เป็ นไปตามที ก.พ. กําหนด

Section 130. A civil servant or royal household civil official under the Civil Service Act
B.E. 2535 (1992) on the date prior to the date which this Act comes into force shall continue to be a
civil servant or royal household civil official under this Act, as the case may be.
Section 131. While the CSC has not yet laid down class specifications under section 48,
the provisions in TITLE IV CIVIL SERVANTS and TITLE V ROYAL HOUSEHOLD OFFICIALS
shall not yet apply. The provisions in TITLE III CIVIL SERVANTS and TITLE IV ROYAL
HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS under the Civil Service Act B.E. 2535 (1992), as amended,
including the schedule of civil official salary rates and schedule of civil official position allowance
rates annexed to the Salaries and Position Allowances Act B.E. 2538 (1995), as amended, shall
provisionally apply to civil servants and royal household civil officials until the CSC has completed
laying down class specifications and designated civil servant positions in all government agencies to
position categories, class series and position levels in accordance with the class specifications, and
published a notice thereof, whereby the provisions in TITLE IV CIVIL SERVANTS and TITLE V
ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS under this Act shall apply as from the date of notice by
the CSC, and the supervising official shall appoint officials to the new positions within thirty days as
from the date of CSC notice.
In the designation of positions and appointment of civil servants under paragraph one, if
there are reasons and necessities, the CSC may, in individual cases, approve the appointment of
civil servants possessing qualifications different from the qualification requirements as prescribed
by law.
The CSC shall proceed to issue the notice under paragraph one within one year from the
date which this Act comes into force.
Section 132. While Royal Decrees have not yet been enacted, or a CSC Regulations or
rules have not yet been issued, or directives or prescriptions have not yet been made, in any case, in
order to carry out performance under this Act, the Royal Decrees, CSC Regulations, rules or
directives, or cases that have been prescribed, that were previously in force, shall be applied in so far
as are not inconsistent or contrary to this Act.
In the case where the Royal Decrees, CSC Regulations, rules or directives, or cases that have
been prescribed, are inapplicable under paragraph one, proceedings shall be as prescribed by the CSC.
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มาตรา ๑๓๓ ข้า ราชการพลเรื อนผูใ้ ดมีก รณี ก ระทํา ผิดวินยั หรื อกรณี ทีสมควรให้ออก
จากราชการอยู่ก่อนวัน ที บทบัญญัติใ นลัก ษณะ ๔ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ และลัก ษณะ ๕
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ผบู้ งั คับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี
มีอาํ นาจสังลงโทษผูน้ นหรื
ั อสังให้ผนู ้ นออกจากราชการตามกฎหมายว่
ั
าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ที ใช้อยู่ใ นขณะนัน ส่ ว นการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนิ นการเพื อลงโทษหรื อให้ออก
จากราชการ ให้ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัตินี เว้นแต่
(๑) กรณี ทีผูบ้ งั คับบัญชาได้สังให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใช้อยูใ่ นขณะนันไปแล้ว
ก่ อนวันที บทบัญญัติใ นลัก ษณะ ๔ ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ และลัก ษณะ ๕ ข้า ราชการพลเรื อน
ในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ และยังสอบสวนไม่เสร็ จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนัน
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
(๒) ในกรณี ทีได้มีการสอบสวนหรื อพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใช้อยูใ่ นขณะนัน
เสร็ จ ไปแล้ว ก่ อ นวัน ที บทบัญ ญัติ ใ นลัก ษณะ ๔ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ และลัก ษณะ ๕
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้การสอบสวนหรื อพิจารณา แล้วแต่กรณี
นันเป็ นอันใช้ได้
(๓) กรณี ทีได้มีการรายงานหรื อส่ งเรื อง หรื อนําสํานวนเสนอ หรื อส่ งให้ อ.ก.พ. สามัญใด
พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใช้อยู่ในขณะนัน และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื องนันยังไม่เสร็ จ
ก็ให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนันต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการพลเรื อนซึ งโอนมาจากพนักงานส่ วนท้องถินหรื อข้าราชการประเภทอืน
ก่ อนวันที บทบัญญัติใ นลัก ษณะ ๔ ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ และลัก ษณะ ๕ ข้า ราชการพลเรื อน
ในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ผูใ้ ดมีกรณี กระทําผิดวินยั หรื อกรณี ทีสมควรให้ออกจากงาน
หรื อให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถินหรื อกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการนันอยูก่ ่อนวันทีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ และลักษณะ ๕
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี
ั
ทังนี ให้นาํ มาตรา ๑๐๖
มีอาํ นาจดําเนินการทางวินยั แก่ผนู ้ นั หรื อดําเนิ นการสังให้ผนู ้ นออกจากราชการได้
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๕ ผูใ้ ดถูกสังลงโทษหรื อถูกสังให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายังมิได้ยืนอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว

Section 133. A civil official who is subject to a case of disciplinary breach or a case which
calls for a discharge from government service existing prior to the date which the provisions in TITLE
IV CIVIL SERVANTS and TITLE V ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS of this Act come
into force, the supervising official under this Act shall have the power to order the punishment of such
person or order the discharge of such person from government service pursuant to the law on civil
service in force at such time. Inquiries, considerations and proceedings for imposing punishment or
discharge from government service shall be as provided for in this Act, except:
(1) in the case where the supervising official has already duly ordered an inquiry under the
law in force at such time prior to the date which the provisions in TITLE IV CIVIL SERVANTS and
TITLE V ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS of this Act come into force, and the inquiry is
still pending, the inquiry under such law shall continue until its completion;
(2) in the case where an inquiry or consideration duly undertaken under the law in force at
such time was already completed prior to the date which the provisions in TITLE IV CIVIL
SERVANTS and TITLE V ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS of this Act come into force,
the inquiry or consideration, as the case may be, shall be effective;
(3) in the case where a report or a reference on a matter or presentation or submission of a
file to any CSSC for consideration was duly made under the law in force at such time, and the CSSC
has not yet completed its consideration of the matter, the CSSC shall continue its consideration under
such law until completion.
Section 134. Where a civil official is transferred from a local official or other types of official
prior to the date which the provisions in TITLE IV CIVIL SERVANTS and TITLE V ROYAL
HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS of this Act comes into force, a person subject to a case of disciplinary
breach or case which calls for a discharge from work, or discharge from government service under the law
on local personnel administration or law on administration of such official prior to the date which the
provisions in TITLE IV CIVIL SERVANTS and TITLE V ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS
of this Act come into force, the supervising official under this Act shall have the power to carry out
disciplinary proceedings against such person or proceedings to discharge such person from government
service. Section 106 shall apply mutatis mutandis to the foregoing.
Section 135. Where a person is punished or discharged from government service under the
Civil Service Act B.E. 2535 (1992), if an appeal or complaint has not yet been filed under such Act,
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และยังไม่พน้ กําหนดเวลาอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ในวันทีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ
และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้มีสิทธิ อุทธรณ์หรื อ
ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตินีได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการ
พลเรื อนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ
มาตรา ๑๓๖ เรื องอุทธรณ์และเรื องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีได้ยืนไว้ก่อนวันทีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ และลักษณะ ๕
ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับและอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ
อ.ก.พ. สามัญ หรื อ ก.พ. ให้ อ.ก.พ. สามัญ หรื อ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็ จ
เรื องอุทธรณ์และเรื องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
ทีได้ยืนต่อ อ.ก.พ. สามัญ หรื อ ก.พ. ในวันหรื อหลังวันทีบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรื อน
สามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับและเป็ นกรณี
ที มีการลงโทษหรื อสังการไว้ก่อนวันที บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ และ
ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรื อนในพระองค์ แห่ งพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ ให้ ก.พ.ค. เป็ นผูพ้ ิจารณา
ดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๓๗ การใดที อยู่ระหว่างดําเนิ นการหรื อเคยดําเนิ นการได้ตามพระราชบัญญัติ
ั ญัติ ไ ว้ใ นพระราชบัญ ญัติ นี หรื อ มี ก รณี ที
ระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิ ไ ด้บ ญ
ไม่อาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี การดําเนิ นการต่อไปในเรื องนันจะสมควรดําเนิ นการประการใด
ให้เป็ นไปตามที ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๘ การปรับ เงิ นเดื อนและเงิ นประจํา ตํา แหน่ งของข้า ราชการพลเรื อนสามัญ
เข้าตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตินี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด
เพือประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ ง ข้าราชการพลเรื อนสามัญทีได้รับเงินเดือน
ํ า ขันตําชัวคราว
ยังไม่ถึ งขันตําของระดับตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัตินีให้ไ ด้รับเงิ นเดื อนไม่ตากว่
ตามบัญชี ทา้ ยตามพระราชบัญญัตินี และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขันตําของ
ระดับตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตินี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณี ทีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ กําหนดให้นาํ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในส่ วนทีเกียวข้องกับข้าราชการพลเรื อนสามัญมาใช้บงั คับ
หรื อใช้บงั คับโดยอนุ โลม ให้ยงั คงนําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

and the period of appeal or complaint has not yet expired on the date which the provisions in TITLE
IV CIVIL SERVANTS and TITLE V ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS of this Act come
into force, there shall be a right of appeal or complaint under this Act within thirty days as from the
date which the provisions in TITLE IV CIVIL SRVANTS and TITLE V ROYAL HOUSEHOLD
CIVIL OFFICIALS of this Act come into force.
Section 136. Appeals and complaints under the Civil Service Act B.E. 2535 (1992) filed prior
to the date which the provisions in TITLE IV CIVIL SRVANTS and TITLE V ROYAL HOUSEHOLD
OFFICIALS of this Act come into force, and falling within the scope of authority of the CSSC or CSC,
shall continue to be considered by the CSSC or CSC, as the case may be, until completion.
Appeals and complaints under the Civil Service Act B.E. 2535 (1992) filed with the CSSC
or CSC on or subsequent to the date which the provisions in TITLE IV CIVIL SERVANTS and
TITLE V ROYAL HOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS of this Act come into force, and which are
cases where a punishment has been imposed or ordered prior to the date which the provisions in
TITLE IV CIVIL SERVANTS and TITLE V ROYALHOUSEHOLD CIVIL OFFICIALS of this Act
come into force, shall be considered by the MSPC.
Section 137. For any matter pending proceedings or previously actionable under the Civil
Service Act B.E. 2535 (1992), and not provided for in this Act, or there is a case which is not actionable
under this Act, appropriate further proceedings on such matter shall be as prescribed by CSC.
Section 138. Adjustments of salaries and position allowances of civil servants pursuant to
the schedule annexed to this Act shall be in accordance with the rules and procedures prescribed by
the Council of Ministers.
In the interest of proceedings under paragraph one, a civil servant who receives a salary
lower than the salary rate for the level pursuant to the schedule of salary scale annexed to this Act
shall receive a salary not less than the provisional salary rate pursuant to the schedule of salary scale
annexed to this Act, and shall receive a salary adjustment up to the salary rate for the level pursuant
to the schedule of salary scale annexed to this Act, in accordance with the rules and procedures
prescribed by the Council of Ministers.
Section 139. In the case where the law on administration of various types of officials
provides for the application or mutatis mutandis application of the law on civil service in the parts
relating to civil servants, the Civil Service Act B.E. 2535 (1992), as amended, shall continue to apply

Section
136
139

มาตรา
๑๓๙

๕๐
๕๐
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ทีแก้ไขเพิมเติม มาใช้บงั คับหรื อใช้บงั คับโดยอนุ โลมต่อไป การให้นาํ พระราชบัญญัตินีไปใช้บงั คับกับ
ข้าราชการประเภทดังกล่าวทังหมดหรื อบางส่ วน ให้กระทําได้โดยมติขององค์กรกลางบริ หารงานบุคคล
หรื อองค์กรทีทําหน้าทีองค์กรกลางบริ หารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนัน ๆ โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

or mutatis mutandis apply. The whole or partial application of this Act to such type of official may be
effected by a resolution of the central personnel administration agency, or agency which performs the
duties of a central personnel administration agency, for such official type, with the approval of the
Council of Ministers.

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุ รยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

Countersigned by:
General Surayud Chulanont
Prime Minister

Section
139

๕๑
๕๑
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บัญชีเงินเดือนขันตําขันสู งของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทบริหาร
บาท
บาท
ขันสู ง
๖๔,๓๔๐
๖๖,๔๘๐
ขันตํา
๔๘,๗๐๐
๕๓,๖๙๐
ขันตําชัวคราว
๒๓,๒๓๐
๒๘,๕๕๐
ระดับ
ต้น
สู ง

The schedule of salary scale for civil servants
Executive Positions

บัญชี เงินเดือนขันตําขันสู งของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
บาท
บาท
ขันสู ง
๕๐,๕๕๐
๕๙,๗๗๐
ขันตํา
๒๕,๓๙๐
๓๑,๒๘๐
ขันตําชัวคราว
๑๘,๙๑๐
๒๓,๒๓๐
ระดับ
ต้น
สู ง

ขันสู ง
ขันตํา
ขันตําชัวคราว
ระดับ

บัญชี เงินเดือนขันตําขันสู งของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
บาท
บาท
บาท
บาท
๒๒,๒๒๐
๓๖,๐๒๐
๕๐,๕๕๐
๕๙,๗๗๐
๗,๙๔๐
๑๔,๓๓๐
๒๑,๐๘๐
๒๙,๙๐๐
๖,๘๐๐
๑๒,๕๓๐
๑๘,๙๑๐
๒๓,๒๓๐
ปฏิบตั ิการ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชียวชาญ

บาท
๖๖,๔๘๐
๔๑,๗๒๐
๒๘,๕๕๐
ทรงคุณวุฒิ

Baht

Baht

Maximum

64,340

66,480

Minimum

48,700

53,690

The provisional salary rate

23,230

28,550

Level

Primary

Higher

The schedule of salary scale for civil servants
Managerial Positions
Baht

Baht

Maximum

50,550

59,770

Minimum

25,390

31,280

The provisional salary rate

18,910

23,230

Level

Primary

Higher

The schedule of salary scale for civil servants
Knowledge Worker Positions
Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Maximum

22,220

36,020

50,550

59,770

66,480

Minimum

7,940

14,330

21,080

29,900

41,720

The provisional salary rate

6,800

12,530

18,910

23,230

28,550

Level

Practitioner Professional Senior Professional Expert Advisory

ขันสู ง
ขันตํา
ระดับ

๕๒
๕๒
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บัญชี เงินเดือนขันตําขันสู งของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่ งประเภททัวไป

The schedule of salary scale for civil servants
General Positions

บาท
๑๘,๑๙๐
๔,๖๓๐
ปฏิบตั ิงาน

บาท
๓๓,๕๔๐
๑๐,๑๙๐
ชํานาญงาน

บาท
๔๗,๔๕๐
๑๕,๔๑๐
อาวุโส

บาท
๕๙,๗๗๐
๔๘,๒๒๐
ทักษะพิเศษ

Maximum
Minimum
Level

Baht
18,190
4,630
Operational

Baht
33,540
10,190
Experienced

Baht
47,450
15,410
Senior

Baht
59,770
48,220
Highly Skilled

๕๓
๕๓
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บัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของข้ าราชการพลเรือนสามัญ

The schedule of position allowances for civil servants

๑. ประเภทบริหาร
ระดับ
ระดับสู ง
ระดับต้น

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

๒. ประเภทอํานวยการ
ระดับ
ระดับสู ง
ระดับต้น

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

๓. ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ
เชียวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐

๔. ประเภททัวไป

Primary Level

Rate (Baht/Month)
21,000
14,500
10,000

2. Managerial Positions
Level
Higher Level
Primary Level

Rate (Baht/Month)
10,000
5,600

3. Knowledge Worker Positions
Level
Advisory
Expert
Senior Professional
Professional

อัตรา (บาท/เดือน)
๙,๙๐๐

Rate (Baht/Month)
15,600
13,000
9,900
5,600
3,500

4. General Positions
Level
Highly Skilled

ระดับ
ทักษะพิเศษ

1. Executive Positions
Level
Higher Level

Rate (Baht/Month)
9,900

๕๔
๕๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ เนืองจากพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน เพือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน และสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนให้เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้ใช้บงั คับมานาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริ หารราชการทีเปลียนไป ดังนัน
เพือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
ให้เหมาะสม และเพือให้การบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริ หารราชการ
สมควรปรับปรุ งกฎหมายดังกล่าว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน จากเดิมทีเป็ นทัง
ผูจ้ ดั การงานบุคคลของฝ่ ายบริ หาร ผูพ้ ิทกั ษ์ระบบคุณธรรม และผูจ้ ดั โครงสร้างส่ วนราชการ ให้เป็ นเพียง
ผูจ้ ดั การงานบุคคลของฝ่ ายบริ หาร โดยมิให้ซาซ้
ํ อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส่ วนบทบาทในการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมให้เป็ นของคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนจากเดิมทีเป็ นเจ้าหน้าทีเกียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน ให้เป็ นเจ้าหน้าทีเกียวกับการดําเนิ นงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและ
ํ อนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม และมิให้ซาซ้
ปรับปรุ งระบบตําแหน่งของข้าราชการพลเรื อนสามัญให้จาํ แนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนินการมากขึน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี

5454
Note:- The reasons for the promulgation of this Act are as follows. The National Public
Administration Act (No. 5) B.E. 2545 (2002) has provided for the revision of the law on civil service
in order to assign appropriate tasks to the Civil Service Commission and the Office of the Civil
Service Commission. Also, the Civil Service Act B.E. 2535 (1992) has already been in force for a
long time resulting in certain provisions which are inconsistent with development changes in the
administration of government service. Therefore, in order to assign the appropriate tasks to the Civil
Service Commission and the Office of the Civil Service Commission, and in order to align public
human resource management with government service trends, it is expedient to revise such law by
adjusting the roles of the Civil Service Commission, from being the executiveûs personnel
management agency, the protector of merit system and organizer of government agency structure, to
being merely the executiveûs personnel management agency. Overlap is avoided with the roles of the
Public Sector Development Commission. The roles of merit protection system has been assigned to
the Merit System Protection Commission. The roles of the Office of the Civil Service Commission
has been adjusted from being officials involved in the operations of the Civil Service Commission, to
being officials involved in the operations of the Civil Service Commission and the Merit System
Protection Commission, without overlap with the roles of the Office of the Public Sector
Development Commission. Positions of civil servants are categorized into groups based on nature of
work, and there is a greater decentralization of public human resource management to the responsible
government agency. It is therefore necessary to enact this Act.
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APPENDIX
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** ®¤µ¥¹ ´¸µ¥µÁ¡·É¤Ä®¤nµ¤¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«.2551 (14 µ¥µ)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

7

5
6

1
2
3
4

Classification Name

µ¤µ¥µ ¦³Á£ Â¨³¦³´ÎµÂ®n

Classification Title

ÎµÂ®n¦³Á£¦·®µ¦ : ¨»n¤°µ¸¡ 1 ¨»n¤°µ¸¡¦·®µ¦ °Îµª¥µ¦ »¦µ¦ µ·· µ··µ¦ µµ¦¼ Â¨³nµ¦³Á«
¦·®µ¦
Executive
´¦·®µ¦
Executive
¦·®µ¦µ¦°
Governing Administration
´¦°
Governing Executive
¦·®µ¦µ¦¼**
Executive Diplomatic Service ´¦·®µ¦µ¦¼
Diplomatic Service Executive
¦ª¦µµ¦¦³¦ª
Ministry Inspection
¼o¦ª¦µµ¦¦³¦ª
Inspector - General
ÎµÂ®n¦³Á£°Îµª¥µ¦ : ¨»n¤°µ¸¡ 1 ¨»n¤°µ¸¡¦·®µ¦ °Îµª¥µ¦ »¦µ¦ µ·· µ··µ¦ µµ¦¼ Â¨³nµ¦³Á«
°Îµª¥µ¦**
Management
¼o°Îµª¥µ¦
Director
°Îµª¥µ¦Á¡µ³oµ**
Management in Specific
¼o°Îµª¥µ¦Á¡µ³oµ (¦³»ºÉ°µ¥µ)
Director (Classification Name)
Field
Án ¼o°Îµª¥µ¦Á¡µ³oµ (Â¡¥r)
e.g. Director (Physician)
¦ª¦µµ¦¦¤**
Department Inspection
¼o¦ª¦µµ¦¦¤
Inspector
ÎµÂ®n¦³Á£ª·µµ¦
¨»n¤°µ¸¡ 1 ¨»n¤°µ¸¡¦·®µ¦ °Îµª¥µ¦ »¦µ¦ µ·· µ··µ¦ µµ¦¼ Â¨³nµ¦³Á«
®¤µ¥§¬¸µ
Krisdika Legal Affairs
´®¤µ¥§¬¸µ
Krisdika Counsel
µ¦¼
Diplomatic Service
´µ¦¼
Diplomatic Service Officer
»¤¦³¡§·
Probation
¡´µ»¤¦³¡§·
Probation Officer
´µ¦µ´ÉªÅ**
General Administration
´´µ¦µ´ÉªÅ
General Administration Officer
Áoµ®oµ¸É¸¡·Á«¬
Special Case Officer
Áoµ®oµ¸É¸¡·Á«¬
Special Case Officer
¦´¡¥µ¦»¨
Human Resource
´¦´¡¥µ¦»¨
Human Resource Officer
³Á¸¥ª·µ¸¡
Professional Licensure
´³Á¸¥ª·µ¸¡
Licensing Officer
··µ¦
Legal Affairs
··¦
Legal Officer
·´·µ¦¦°
Governing
Áoµ¡´µ¦°
Governing Officer

ºÉ°µ¥µ

Îµ´µ .¡. ¹Åo´Îµ “¦µ¥ºÉ°ÎµÂ®nµ¤¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«.
2551 (Å¥-°´§¬) µ¤µ¥µ ¦³Á£ Â¨³¦³´ÎµÂ®n”´Á°µ¦¸ÉÂ¤µ¸Ê

¨Îµ´

oª¥¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«. 2551 ¤µ¦µ 45 ´´·Ä®oÎµÂ®n oµ¦µµ¦
¡¨Á¦º°µ¤´¤¸ 4 ¦³Á£ ÅoÂn ÎµÂ®n¦³Á£¦·®µ¦ ÎµÂ®n¦³Á£°Îµª¥µ¦ ÎµÂ®n¦³Á£
ª·µµ¦ Â¨³ÎµÂ®n¦³Á£´ÉªÅ Â¨³¤µ¦µ 48 Ä®o .¡. ´Îµ¤µ¦µÎµ®ÎµÂ®nÃ¥ÎµÂ
ÎµÂ®nÁ}¦³Á£Â¨³µ¥µµ¤¨´¬³µ Á¡ºÉ°Ä®o¥¹º°Á}®¨´Äµ¦Îµ®ÎµÂ®n oµ¦µµ¦
¡¨Á¦º°µ¤´»ÎµÂ®nÄnª¦µµ¦ Ã¥ .¡. Åo¤¸¤·Ä®oÎµ®¤µ¦µÎµ®ÎµÂ®n Îµª
245 µ¥µ Ä 8 ¨»n¤°µ¸¡ ¦³°oª¥
¨»n¤°µ¸¡ 1 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡¦·®µ¦ °Îµª¥µ¦ »¦µ¦ µ·· µ··µ¦ µµ¦¼Â¨³
nµ¦³Á«
¨»n¤°µ¸¡ 2 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡µ¦¨´ µ¦Á«¦¬· µ¦¡µ·¥rÂ¨³°»µ®¦¦¤
¨»n¤°µ¸¡ 3 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡¤µ¤ n Â¨³·n°ºÉ°µ¦
¨»n¤°µ¸¡ 4 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡Á¬¦¦¦¤
¨»n¤°µ¸¡ 5 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡ª·¥µ«µ¦r
¨»n¤°µ¸¡ 6 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡Â¡¥r ¡¥µµ¨Â¨³µµ¦»
¨»n¤°µ¸¡ 7 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡ª·«ª¦¦¤ µ{¥¦¦¤ Â¨³nµÁ·nµÇ
¨»n¤°µ¸¡ 8 ®¤µ¥¹ ¨»n¤°µ¸¡µ¦«¹¬µ «·¨³ ´¤ Â¨³µ¦¡´µ»¤
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

°Îµª¥µ¦

°Îµª¥µ¦
°Îµª¥µ¦

¦·®µ¦
¦·®µ¦
¦·®µ¦
¦·®µ¦

¦³Á£

K1-K5
K1-K3
K1-K4
K1-K3
K1-K3
K1-K5
K1-K3
K1-K5
K1-K3

M2

M1-M2
M1-M2

S1-S2
S1-S2
S1-S2
S2

Category &
Level

(¦´¦» o°¤¼¨  ª´¸É 22 Á¤.¥.2552)

¦µ¥ºÉ°ÎµÂ®nµ¤¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«.2551 (Å¥-°´§¬)

¦µ¥ºÉ°ÎµÂ®nµ¤¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«.2551 (Å¥-°´§¬)
µ¤µ¥µ ¦³Á£ Â¨³¦³´ÎµÂ®n

Classification Name

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

ºÉ°µ¥µ

Finance and Accounting
Weights and Measures
Audit
Internal Audit
Patent Examination
Mineral Resources
Accounting
Food Product
Trade
Tax
Standardization
Customs
Economics
Investment Promotion
Excise
Revenue
Cooperative
Industrial Analysis
n Â¨³·n°ºÉ°µ¦
Intelligence
Navigation
Harbour Inspection

Classification Name

Finance and Accounting Analyst
Weights and Measures Technical Officer
Auditor ®¦º° Auditing Technical Officer
Internal Auditor
Patent Examiner
Mineral Resources Technical Officer
Accountant
Food Technologist
Trade Officer
Tax Economist
Standards Officer
Customs Technical Officer
Economist
Investment Promotion Officer
Excise Technical Officer
Revenue Technical Officer
Cooperative Technical Officer
Industrial Technical Officer
Intelligence Officer
Navigator
Harbour Master

´µ¦ nµª
´Á·Á¦º°
Áoµ¡´µ¦ªnµ

Classification Title

Tax Audit Officer
Budget Analyst
State Enterprise Analyst
Fiscal Analyst

Real Property Procurement Officer

Special Case Inquiry Official
Public Sector Development Officer
Plan and Policy Analyst
Computer Technical Officer
Penologist
Information Technology Officer
Supply Analyst
Justice Officer
Local Government Study and Research
Officer
Statistician
Development Cooperation Officer
Foreign Relations Officer
Investigator
Scribe

Classification Title

´ª·µµ¦Á·Â¨³´¸
´ª·µµ¦´Éªª´
´ª·µµ¦¦ª°´¸
´ª·µµ¦¦ª°£µ¥Ä
´ª·µµ¦¦ª°··´¦
´ª·µµ¦¦´¡¥µ¦¦¸
´´¸
´ª·µµ¦¨·£´r°µ®µ¦
´ª·µµ¦¡µ·¥r
´ª·µµ¦£µ¬¸
´ª·µµ¦¤µ¦µ
´ª·µµ¦«»¨µ¦
Á«¦¬¦
´ª·µµ¦nÁ¦·¤µ¦¨»
´ª·µµ¦¦¦¡µ¤·
´ª·µµ¦¦¦¡µ¦
´ª·µµ¦®¦r
´ª·µµ¦°»µ®¦¦¤

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

3

¡´µ°ª¸¡·Á«¬
Special Case Inquiry Official ¡´µ°ª¸¡·Á«¬
¡´µ¦³¦µµ¦
Public Sector Development
´¡´µ¦³¦µµ¦
ª·Á¦µ³®rÃ¥µ¥Â¨³Â
Plan and Policy Analysis
´ª·Á¦µ³®rÃ¥µ¥Â¨³Â
ª·µµ¦°¤¡·ªÁ°¦r
Computer Science
´ª·µµ¦°¤¡·ªÁ°¦r
ª·µµ¦´ª·¥µ
Penology
´´ª·¥µ
ª·µµ¦ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«** Information Technology
´ÁÃÃ¨¥¸µ¦Á«
ª·µµ¦¡´»
Supply
´ª·µµ¦¡´»
ª·µµ¦¥»·¦¦¤
Justice
´ª·µµ¦¥»·¦¦¤
ª·µµ¦nÁ¦·¤µ¦¦°
Local Government Study and ´nÁ¦·¤µ¦¦°o°·É
o°·É**
Research
ª·µµ¦··
Statistics
´ª·µµ¦··
ª·Á«®µ¦
Development Cooperation
´ª·Á«®µ¦
ª·Á«´¤¡´r
International Cooperation
´ª·Á«´¤¡´r
ºª°ª
Investigation
´ºª°ª
°µ¨´¬r
Scribe
°µ¨´¬r
¨»n¤°µ¸¡ 2 ¨»n¤°µ¸¡µ¦¨´ µ¦Á«¦¬· µ¦¡µ·¥r Â¨³°»µ®¦¦¤
Áoµ®oµ¸É´¨¦³Ã¥r
Real Property Procurement
Áoµ®oµ¸É´¨¦³Ã¥r
Officer
¦ª°£µ¬¸
Tax Audit
´¦ª°£µ¬¸
ª·Á¦µ³®r¦³¤µ
Budget Analysis
´ª·Á¦µ³®r¦³¤µ
ª·Á¦µ³®r¦´ª·µ®·**
State Enterprise Analysis
´ª·Á¦µ³®r¦´ª·µ®·
ª·µµ¦¨´
Fiscal Analysis
´ª·µµ¦¨´

ºÉ°µ¥µ

ª·µµ¦Á·Â¨³´¸
ª·µµ¦´Éªª´
ª·µµ¦¦ª°´¸
ª·µµ¦¦ª°£µ¥Ä
ª·µµ¦¦ª°··´¦
ª·µµ¦¦´¡¥µ¦¦¸
ª·µµ¦´¸
ª·µµ¦¨·£´r°µ®µ¦
ª·µµ¦¡µ·¥r
ª·µµ¦£µ¬¸
ª·µµ¦¤µ¦µ
ª·µµ¦«»¨µ¦
ª·µµ¦Á«¦¬·
ª·µµ¦nÁ¦·¤µ¦¨»
ª·µµ¦¦¦¡µ¤·
ª·µµ¦¦¦¡µ¦
ª·µµ¦®¦r
ª·µµ¦°»µ®¦¦¤
¨»n¤°µ¸¡ 3 ¨»n¤°µ¸¡¤µ¤
54 µ¦ nµª
55 Á·Á¦º°
56 ¦ªnµ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

¨Îµ´

32
33
34
35

31

26
27
28
29
30

17
18
19
20
21
22
23
24
25

¨Îµ´

2

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

¦³Á£

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

¦³Á£

K1-K5
K1-K3
K1-K3

Category &
Level
K1-K4
K1-K3
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K5
K1-K4
K1-K5
K1-K5
K1-K5
K1-K5
K1-K5
K1-K5
K1-K5
K1-K5
K1-K4
K1-K4

K1-K4
K1-K5
K1-K5
K1-K5

K1-K3

K1-K4
K1-K3
K1-K4
K1-K4
K1-K4

Category &
Level
K2-K4
K1-K5
K1-K5
K1-K5
K1-K4
K1-K4
K1-K3
K1-K4
K1-K3

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

78
79
80
81
82
83

¨Îµ´

71
72
73
74
75
76
77

63
64
65
66
67
68
69
70

57
58
59
60
61
62

¨Îµ´

Classification Name

Classification Name

ª·µµ¦Ã¦¡º
Plant Pathology
ª·µµ¦°»ª·¥µ
Hydrology
ª·¥µ«µ¦r
Science
ª·¥µ«µ¦r·ªÁ¨¸¥¦r
Nuclear Science
´ªª·¥µ
Zoology
°»»·¥¤ª·¥µ
Meteorology
¨»n¤°µ¸¡ 6 ¨»n¤°µ¸¡Â¡¥r ¡¥µµ¨ Â¨³µµ¦»
µ¥£µ¡Îµ´
Physiotherapy
·¦¦¤Îµ´**
Occupational Therapy
·ª·¥µ
Psychology
·ª·¥µ¨··**
Clinical Psychology
´Â¡¥r
Dentist
Á·µ¦Â¡¥r
Medical Technology
µ¥´ªÂ¡¥r
Veterinarian
¡¥µµ¨ª·µ¸¡
Registered Nursing
Â¡¥r
Physician
Â¡¥rÂÅ¥**
Thai Traditional Medicine
Á£´¦¦¤
Pharmacy
Ã£µµ¦
Nutrition
¦´¸µ¦Â¡¥r
Medical Radiology
ª·µµ¦¡¥µµ¨
Nursing
ª·µµ¦µµ¦»
Public Health

ºÉ°µ¥µ

Îµ¦n°
Sea Pilot
¦³µ´¤¡´r
Public Relations
ª·µµ¦ n
Transportation
ª·µµ¦Á¥Â¡¦n
Dissemination
ª·µµ¦Ã´««¹¬µ
Audio-Visual Technic
ºÉ°µ¦¤ª¨
Mass Communications
¨»n¤°µ¸¡ 4 ¨»n¤°µ¸¡Á¬¦¦¦¤
ª·µµ¦Á¬¦
Agriculture
ª·µµ¦·¦¼¸É·
Land Reform
ª·µµ¦¦³¤
Fishery Science
ª·µµ¦iµÅ¤o
Forestry
ª·µµ¦nÁ¦·¤µ¦Á¬¦
Agricultural Extension
ª·µµ¦´ªµ¨
Animal Husbandry
ª·«ª¦¦¤¨¦³µ
Irrigation Engineering
Îµ¦ª·
Soil Survey
¨»n¤°µ¸¡ 5 ¨»n¤°µ¸¡ª·¥µ«µ¦r
¸ª·¥µ
Entomology
¸ªª·¥µ¦´¸
Radiation Biology
¦¸ª·¥µ
Geology
··ª·¥µ«µ¦r
Forensic Science
·ªÁ¨¸¥¦rÁ¤¸
Nuclear Chemistry
·ªÁ¨¸¥¦r¢d·r
Nuclear Physics
¢d·r¦´¸
Radiation Physics

ºÉ°µ¥µ

5

´µ¥£µ¡Îµ´
´·¦¦¤Îµ´
´·ª·¥µ
´·ª·¥µ¨··
´Â¡¥r
´Á·µ¦Â¡¥r
µ¥´ªÂ¡¥r
¡¥µµ¨ª·µ¸¡
µ¥Â¡¥r
´µ¦Â¡¥rÂÅ¥
Á£´¦
´Ã£µµ¦
´¦´¸µ¦Â¡¥r
´ª·µµ¦¡¥µµ¨
´ª·µµ¦µµ¦»

´ª·µµ¦Ã¦¡º
´°»ª·¥µ
´ª·¥µ«µ¦r
´ª·¥µ«µ¦r·ªÁ¨¸¥¦r
´´ªª·¥µ
´°»»·¥¤ª·¥µ

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

´¸ª·¥µ
´¸ªª·¥µ¦´¸
´¦¸ª·¥µ
´··ª·¥µ«µ¦r
´·ªÁ¨¸¥¦rÁ¤¸
´·ªÁ¨¸¥¦r¢d·r
´¢d·r¦´¸

´ª·µµ¦Á¬¦
´ª·µµ¦·¦¼¸É·
´ª·µµ¦¦³¤
´ª·µµ¦iµÅ¤o
´ª·µµ¦nÁ¦·¤µ¦Á¬¦
´ª·µµ¦´ªµ¨
ª·«ª¦¨¦³µ
´Îµ¦ª·

Áoµ¡´µÎµ¦n°
´¦³µ´¤¡´r
´ª·µµ¦ n
´ª·µµ¦Á¥Â¡¦n
´ª·µµ¦Ã´««¹¬µ
´ºÉ°µ¦¤ª¨

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

4

Physiotherapist
Occupational Therapist
Psychologist
Clinical Psychologist
Dentist
Medical Technologist
Veterinarian
Registered Nurse
Medical Physician
Thai Traditional Medical Doctor
Pharmacist
Nutritionist
Radiological Technologist
Nursing Technical Officer
Public Health Technical Officer

Plant Pathologist
Hydrologist
Scientist
Nuclear Scientist
Zoologist
Meteorologist

Classification Title

Entomologist
Radiation Biologist
Geologist
Forensic Scientist
Nuclear Chemist
Nuclear Physicist
Radiation Physicist

Agricultural Research Officer
Land Reform Technical Officer
Fishery Biologist
Forestry Technical Officer
Agricultural Extensionist
Animal Husbandry Technical Officer
Irrigation Engineer
Soil Surveyor

Ship Pilot Officer
Public Relations Officer
Transport Technical Officer
Dissemination Technical Officer
Audio-Visual Technical Officer
Mass Communications Officer

Classification Title

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

¦³Á£

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

¦³Á£

K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K5
K1-K4
K1-K5
K1-K4
K1-K5
K1-K3
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K5

Category &
Level
K1-K4
K1-K4
K1-K5
K1-K4
K1-K4
K1-K4

K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4

K1-K5
K1-K4
K1-K5
K1-K5
K1-K4
K1-K4
K1-K5
K1-K4

Category &
Level
K2-K3
K1-K4
K1-K5
K1-K3
K1-K3
K1-K3

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

124
125
126
127
128
129

¨Îµ´

120
121
122
123

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

103
104
105
106
107
108

¨Îµ´

99
100
101
102

Classification Name

Classification Name

Nuclear Engineering
Petroleum Engineering
Electrical Engineering
Communicative Electrical
Engineering
ª·«ª¦¦¤Ã¥µ
Civil Engineering
ª·«ª¦¦¤¦´ª´
Survey Engineering
ª·«ª¦¦¤Ã¨®µ¦
Metallurgical Engineering
ª·«ª¦¦¤Îµ¦ª
Survey Engineering
ª·«ª¦¦¤Á®¤º°Â¦n
Mining Engineering
µ{¥¦¦¤
Architecture
¨»n¤°µ¸¡ 8 ¨»n¤°µ¸¡µ¦«¹¬µ «·¨³ ´¤ Â¨³µ¦¡´µ»¤
µ¦´Á¤º°
Town Planning
®¤µ¥Á®»
Archives
¦¦µ¦´¬r
Librarian
Ã¦µ¸
Archaeology
¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·
Property Valuation
¡´µµ¦¸¯µ
Sports Development
¡´µµ¦n°Á¸É¥ª
Tourism Development
¡´µ´¤
Social Development
£´µ¦´¬r
Curator
£µ¬µÃ¦µ
Ancient Language
ª¦¦«·¨m
Literature

ª·«ª¦¦¤·ªÁ¨¸¥¦r
ª·«ª¦¦¤dÃ¦Á¨¸¥¤
ª·«ª¦¦¤Å¢¢jµ
ª·«ª¦¦¤Å¢¢jµºÉ°µ¦

ºÉ°µ¥µ

´´Á¤º°
´®¤µ¥Á®»
¦¦µ¦´¬r
´Ã¦µ¸
´¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·
´¡´µµ¦¸¯µ
´¡´µµ¦n°Á¸É¥ª
´¡´µ´¤
£´µ¦´¬r
´£µ¬µÃ¦µ
´ª¦¦«·¨m

ª·«ª¦Ã¥µ
ª·«ª¦¦´ª´
ª·«ª¦Ã¨®µ¦
ª·«ª¦Îµ¦ª
ª·«ª¦Á®¤º°Â¦n
µ·

ª·«ª¦·ªÁ¨¸¥¦r
ª·«ª¦dÃ¦Á¨¸¥¤
ª·«ª¦Å¢¢jµ
ª·«ª¦Å¢¢jµºÉ°µ¦

7
ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

Vocational Therapy
´°µ¸ªÎµ´
Food and Drug Science
´ª·µµ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ
Medical Science
´ª·¥µ«µ¦rµ¦Â¡¥r
Communication Disorder,
´Áª«µ¦rµ¦ºÉ°ªµ¤®¤µ¥
Audiology ®¦º° Speech
Language Pathology
¨»n¤°µ¸¡ 7 ¨»n¤°µ¸¡ª·«ª¦¦¤ µ{¥¦¦¤ Â¨³nµÁ·nµ Ç
µ¥°»¦r
Prosthetics and Orthotics
´µ¥°»¦r
·¦¦¦¤
Painting
·¦¦
nµ¨Á¦º°
Marine Engineering
µ¥nµ¨Á¦º°
nµ£µ¡µ¦Â¡¥r
Medical Photographer
nµ£µ¡µ¦Â¡¥r
¦ªÁ¦º°
Ship Survey
Áoµ¡´µ¦ªÁ¦º°
¦ª°ªµ¤¨°£´¥oµ Aviation Safety Inspection
´¦ª°ªµ¤¨°£´¥oµµ¦·
µ¦·
¦³·¤µ¦¦¤
Sculpture
¦³·¤µ¦
£¼¤·µ{¥¦¦¤
Landscape Architecture
£¼¤·µ·
¤´«·¨m
Interior Design
¤´µ¦
ª·µµ¦¬µr
Mint
´ª·µµ¦¬µr
ª·µµ¦nµ«·¨m
Academic Art
´ª·µµ¦nµ«·¨m
ª·µµ¦Â¸É£µ¡nµ¥
Photogrammetry Technical
´ª·µµ¦Â¸É£µ¡nµ¥
ª·µµ¦¡¨´µ**
Energy
´ª·µµ¦¡¨´µ
ª·µµ¦°°Â¨·£´r
Industrial Products Design
´ª·µµ¦°°Â¨·£´r
ª·«ª¦¦¤
Engineering
ª·«ª¦
ª·«ª¦¦¤µ¦Á¬¦
Agricultural Engineering
ª·«ª¦µ¦Á¬¦
ª·«ª¦¦¤Á¦ºÉ°¨
Mechanical Engineering
ª·«ª¦Á¦ºÉ°¨

ª·µµ¦°µ¸ªÎµ´
ª·µµ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ
ª·¥µ«µ¦rµ¦Â¡¥r
Áª«µ¦rµ¦ºÉ°
ªµ¤®¤µ¥**

ºÉ°µ¥µ

6
ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

Town Planner
Archivist
Librarian
Archaeologist
Property Valuer
Sports Development Officer
Tourism Development Officer
Social Development Worker
Curator
Ancient Language Official
Literateur

Civil Engineer
Survey Engineer
Metallurgical Engineer
Survey Engineer
Mining Engineer
Architect

Nuclear Engineer
Petroleum Engineer
Electrical Engineer
Communicative Electrical Engineer

Classification Title

Sculptor
Landscape Architect
Interior Designer
Mint Technical Officer
Academic Artist
Photogrammetrist
Energy Technical Officer
Industrial Products Designer
Engineer
Agricultural Engineer
Mechanical Engineer

Prosthetist and Orthotist
Painter
Marine Engineer
Medical Photographer
Ship Surveyor
Aviation Safety Inspector

Vocational Therapist
Food and Drug Technical Officer
Medical Scientist
Speech Pathologist, Audiologist ®¦º° SpeechLanguage Pathologist

Classification Title

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

¦³Á£

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

¦³Á£

K1-K4
K1-K3
K1-K3
K1-K5
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4

K1-K5
K1-K3
K1-K4
K1-K5
K1-K4
K1-K5

Category &
Level
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4

K1-K5
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K4
K1-K3
K1-K4
K1-K5
K1-K4

K1-K3
K1-K4
K1-K3
K1-K3
K1-K3
K1-K3

Category &
Level
K1-K3
K1-K5
K1-K5
K1-K3

ª·µµ¦¡´µ e¤º°Â¦µ
ª·µµ¦Â¦µ
ª·µµ¦¨³¦Â¨³¦¸
ª·µµ¦ª´¦¦¤
ª·µµ¦«µµ
ª·µµ¦«¹¬µ
ª·µµ¦«¹¬µ¡·Á«¬
ª·µµ¦·ÉÂª¨o°¤
ª·µµ¦°¦¤Â¨³ fª·µ¸¡
ª·¥µµ¦¥r
´¤Á¦µ³®r
°´¬¦«µ¦r

ºÉ°µ¥µ

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

¨Îµ´

169
170
171
172

167
168

165
166

157
158
159
160
161
162
163
164

ª·Á¦µ³®r´Á¤º°
ª·µµ¦´®µ¸É·
ª·µµ¦¸É·
ª·µµ¦¡´µ»¤

141
142
143
144

Classification Name

Town Planning Analysis
Land Expropriation
Land Technical
Community Development
Technical
Skill Development
Labour Affairs
Music and Drama Academia
Cultural Affairs
Religion Affairs
Education
Special Education
Environment
Vocational Training
Instructor
Social Work
Literature Arts

Classification Name

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ
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´ª·µµ¦¡´µ e¤º°Â¦µ
´ª·µµ¦Â¦µ
´ª·µµ¦¨³¦Â¨³¦¸
´ª·µµ¦ª´¦¦¤
´ª·µµ¦«µµ
´ª·µµ¦«¹¬µ
´ª·µµ¦«¹¬µ¡·Á«¬
´ª·µµ¦·ÉÂª¨o°¤
´ª·µµ¦°¦¤Â¨³ fª·µ¸¡
ª·¥µµ¦¥r
´´¤Á¦µ³®r
´°´¬¦«µ¦r

´ª·Á¦µ³®r´Á¤º°
´ª·µµ¦´®µ¸É·
´ª·µµ¦¸É·
´ª·µµ¦¡´µ»¤

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

ÎµÂ®n¦³Á£´ÉªÅ
¨»n¤°µ¸¡ 1 ¨»n¤°µ¸¡¦·®µ¦ °Îµª¥µ¦ »¦µ¦ µ·· µ··µ¦ µµ¦¼ Â¨³nµ¦³Á«
·´·µ»¦µ¦
General Service Operation
Áoµ¡´µ»¦µ¦
·´·µ¡´»
Supply Operation
Áoµ¡´µ¡´»
·´·µ¦µ´r
Correctional Operation
Áoµ¡´µ¦µ´r
·´·µÁª··
Medical Statistics Operation
Áoµ¡´µÁª··
·´·µ··
Statistical Operation
Áoµ¡´µ··
·´·µ°µ¨´¬r
Scribe Operation
Áoµ¡´µ°µ¨´¬r
¦³µµ¦°
Governing Operation
Áoµ®oµ¸É¦°
·´·µnÁ¦·¤µ¦
Local Government Contribution Áoµ¡´µnÁ¦·¤µ¦¦°o°·É
¦°o°·É**
¨»n¤°µ¸¡ 2 ¨»n¤°µ¸¡µ¦¨´ µ¦Á«¦¬· µ¦¡µ·¥r Â¨³°»µ®¦¦¤
·´·µµ¦¡µ·¥r
Trade Operation
Áoµ¡´µµ¦¡µ·¥r
·´·µµ¦Á·Â¨³´¸
Finance and Accounting
Áoµ¡´µµ¦Á·Â¨³´¸
Operation
·´·µ¨´
Fiscal Operation
Áoµ¡´µµ¦¨´
·´·µ´Éªª´
Weights and Measures
Áoµ¡´µ´Éªª´
Operation
·´·µ¼Á·
Money Check Operation
Áoµ¡´µ¼Á·
·´·µ¦ª°´¸
Auditing Operation
Áoµ¡´µ¦ª°´¸
·´·µ¦´¡¥µ¦¦¸
Mineral Resources Operation
Áoµ¡´µ¦´¡¥µ¦¦¸
·´·µ«»¨µ¦
Customs Operation
Áoµ¡´µ«»¨µ¦

ºÉ°µ¥µ

¨Îµ´
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Money Checker
Auditing Officer
Mineral Resources Officer
Customs Officer

Fiscal Officer
Weights and Measures Officer

Trade Personnel
Finance and Accounting Officer

General Service Officer ®¦º° Office Clerk
Supply Officer
Correctional Officer
Medical Statistics Technician
Statistical Officer
Assistant Scribe Officer
Assistant Governing Officer
Local Government Contribution Officer

Classification Title

Skill Development Technical Officer
Labour Specialist
Music and Drama Academician
Cultural Officer
Religions Affairs Technical Officer
Educator
Special Educator
Environmentalist
Vocational Training Technical Officer
Instructor
Social Worker
Literature Arts Official

Town Planning Analyst
Land Expropriation Officer
Land Technical Officer
Community Development Specialist

Classification Title

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

¦³Á£

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦
ª·µµ¦

¦³Á£

O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3

O1-O3
O1-O3

O1-O3
O1-O3

O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O2
O1-O2
O1-O2

Category &
Level

K1-K4
K1-K5
K1-K5
K1-K4
K1-K4
K1-K5
K1-K4
K1-K4
K1-K3
K1-K3
K1-K4
K1-K5

Category &
Level
K1-K4
K1-K3
K1-K4
K1-K4

ºÉ°µ¥µ

Classification Name

¨»n¤°µ¸¡ 5 ¨»n¤°µ¸¡ª·¥µ«µ¦r
·´·µª·¥µ«µ¦r
Scientific Operation
·´·µ°»»·¥¤ª·¥µ
Meteorological Operation
·´·µ°»ª·¥µ
Hydrological Operation
¨»n¤°µ¸¡ 6 ¨»n¤°µ¸¡Â¡¥r ¡¥µµ¨ Â¨³µµ¦»
·´·µ´µµ¦»
Dental Health Operation
·´·µÁ£´¦¦¤
Pharmaceutical Operation

ºÉ°µ¥µ

Telecommunications Officer
Aviation Communication Officer

Áoµ¡´µºÉ°µ¦
Áoµ¡´µºÉ°µ¦µ¦·

Áoµ¡´µ´µµ¦»
Áoµ¡´µÁ£´¦¦¤

Áoµ¡´µª·¥µ«µ¦r
Áoµ¡´µ°»»·¥¤ª·¥µ
Áoµ¡´µ°»ª·¥µ

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ
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Áoµ¡´µµ¦Á¬¦
Áoµ¡´µÁ®·µ¦Á¬¦
µ¥nµ¨¦³µ
Áoµ¡´µ¦³¤
Áoµ¡´µiµÅ¤o
Áoµ¡´µ´ªµ¨

O1-O2
O1-O3
O1-O2
O1-O2
O1-O3

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

Costumer
Printer
Graphic Designer
Art Technician
Founder
Prosthetic and Orthotic Technician

O1-O2
O1-O3
O1-O2
O1-O4
O1-O2
O1-O2

O1-O3
O1-O2
O1-O2

O1-O2
O1-O2

O1-O3
O1-O3
O1-O3

Category &
Level

O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3

O1-O3
O1-O2

O1-O3
O1-O2

O1-O2
O1-O3
O1-O2
O1-O3

O1-O3
O1-O3

O1-O3

Category &
Level
O1-O3

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

¦³Á£

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ

´ÉªÅ

¦³Á£

Dental Assistant
Pharmaceutical Assistant ®¦º°
Pharmacy Technician
Nutrition Officer
Radiographer Technician
Medical Technician Assistant ®¦º° Medical
Science Technician
Rehabilitation Medical Technician
Public Health Officer
Vocational Therapy Technician
Technical Nurse
Veterinary Officer

Scientific Officer
Meteorological Officer
Hydrological Officer

Classification Title

Agricultural Officer
Home Economics Officer
Irrigation Technician
Fishery Officer
Forestry Officer
Animal Husbandry Officer

Audio-Visual Officer
Announcer and Reporter

Assistant Intelligence Officer
Transport Officer
Navigation Officer
Assistant Public Relations Officer

Áoµ¡´µµ¦ nµª
Áoµ¡´µ n
Áoµ¡´µÁ·Á¦º°
Áoµ¡´µÁ¥Â¡¦n¦³µ´¤¡´r

Áoµ¡´µÃ´««¹¬µ
¼o¦³µ«Â¨³¦µ¥µ nµª

Excise Officer
Revenue Officer

Industrial Promotion Officer

Cooperative Promotion Officer

Classification Title

Áoµ¡´µ¦¦¡µ¤·
Áoµ¡´µ¦¦¡µ¦

Áoµ¡´µnÁ¦·¤°»µ®¦¦¤

Áoµ¡´µnÁ¦·¤®¦r

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

196 ·´·µÃ£µµ¦
Nutrition Operation
Ã£µ¦
197 ·´·µ¦´¸µ¦Â¡¥r
Medical Radiology Operation
Áoµ¡´µ¦´¸µ¦Â¡¥r
198 ·´ ·µª·¥µ«µ¦r
Medical Technology Assistant Áoµ¡´µª·¥µ«µ¦rµ¦Â¡¥r
µ¦Â¡¥r
199 ·´·µÁª¦¦¤¢g¢¼
Rehabilitation Medical Operation Áoµ¡´µÁª¦¦¤¢g¢¼
200 ·´·µµµ¦»
Public Health Operation
Áoµ¡´µµµ¦»
201 ·´·µ°µ¸ªÎµ´
Vocational Therapy Operation Áoµ¡´µ°µ¸ªÎµ´
202 ¡¥µµ¨Á·
Technical Nursing
¡¥µµ¨Á·
203 ´ªÂ¡¥r
Veterinary Officer
´ªÂ¡¥r
¨»n¤°µ¸¡ 7 ¨»n¤°µ¸¡ª·«ª¦¦¤ µ{¥¦¦¤ Â¨³nµÁ·nµ Ç
204 nµ°µ£¦r
Costumer
nµ°µ£¦r
205 ·´·µnµ¡·¤¡r
Printing Operation
µ¥nµ¡·¤¡r
206 ·´·µnµ«·¨m
Graphic Design Operation
µ¥nµ«·¨m
207 ·´·µnµ«·¨¦¦¤
Art Design
µ¥nµ«·¨¦¦¤
208 ·´·µnµ®¨n°
Foundry
µ¥nµ®¨n°
209 ·´·µµ¥°»¦r
Prosthetic and Orthotic Operation nµµ¥°»¦r

194
195

191
192
193

¨Îµ´


185
186
187
188
189
190

183
184

Cooperative Promotion
Operation
Industrial Promotion Operation

Classification Name

Excise Operation
Revenue Operation
n Â¨³·n°ºÉ°µ¦
Intelligence Operation
Transportation Operation
Navigation Operation
Public Relations and
Dissemination Operation
Telecommunications Operation
Aviation Communication
Operation
·´·µÃ´««¹¬µ
Audio-Visual Operation
¦³µ«Â¨³¦µ¥µ nµª
Announcing and Reporting
¨»n¤°µ¸¡ 4 ¨»n¤°µ¸¡Á¬¦¦¦¤
·´·µµ¦Á¬¦
Agricultural Operation
·´·µÁ®·µ¦Á¬¦
Home Economics Operation
·´·µnµ¨¦³µ
Irrigation Operation
·´·µ¦³¤
Fishery Operation
·´·µiµÅ¤o
Forestry Operation
·´·µ´ªµ¨
Animal Husbandry Operation

174 ·´·µnÁ¦·¤
°»µ®¦¦¤
175 ·´·µ¦¦¡µ¤·
176 ·´·µ¦¦¡µ¦
¨»n¤°µ¸¡ 3 ¨»n¤°µ¸¡¤µ¤
177 ·´·µµ¦ nµª
178 ·´·µ n
179 ·´·µÁ·Á¦º°
180 ·´·µÁ¥Â¡¦n
¦³µ´¤¡´r
181 ·´·µºÉ°µ¦
182 ·´·µºÉ°µ¦µ¦·

173 ·´·µnÁ¦·¤®¦r

¨Îµ´
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·´·µÁ¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r
·´·µnµ »¨°
·´·µnµÁ ¸¥Â
·´·µnµÁ¦ºÉ°¨
·´·µnµ¦ª£µ¡¦
·´·µnµ´¦¦¤
·´·µnµÁ·
·´·µnµÅ¢¢jµ
·´·µnµ£µ¡
·´·µnµÃ¥µ
·´·µnµ¦´ª´
·´·µnµÃ¨®³
·´·µnµÎµ¦ª
·´·µnµÁ®¤º°Â¦n
·´·µnµ°°ÂÁ¦º°
·´·µnµ°µµ«¥µ

ºÉ°µ¥µ

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

¨Îµ´

Classification Name

245

238
239
240
241
242
243
244

237

229
230
231
232
233
234
235
236

¨»n¤°µ¸¡ 8 ¨»n¤°µ¸¡µ¦«¹¬µ «·¨³ ´¤ Â¨³µ¦¡´µ»¤
¦¼µ¦«¹¬µ¡·Á«¬
Special Education Teacher
¸«·¨m
Singing
·´·µ¸É·
Land Operation
»¦·¥µ«·¨m
Music
µ«·¨m
Dance
·´·µµ¦«µµ
Religions Affairs Operation
·´·µnª¥´®¤µ¥Á®» Archives Operation
·´·µ¦³Á¤·¦µµ
Property Valuation Operation
¦´¡¥r·
·´·µ¡´µ»¤
Community Development
Operation
·´·µ¡´µ e¤º°Â¦µ Skill Development Operation
·´·µ¡´µ´¤
Social Development Operation
·´·µ¡·¡·£´r
Museum Operation
·´·µÂ¦µ
Labour Operation
·´·µª´¦¦¤
Cultural Affairs Operation
·´·µ®o°¤»
Library Service
·´·µ°¦¤Â¨³ f
Vocational Training Operation
ª·µ¸¡
°»«µr
Chaplain

Classification Name

Computer Operation
Dredging Operation
Draftsman Operation
Mechanical Operation
Vehicle Inspection Operation
Dental Operation
Technician Operation
Electrical Operation
Photography Operation
Civil Works Operation
Surveyor Operation
Metal Work Operation
Survey Operation
Mining Operation
Ship Design Operation
Aeronautical Mechanical
Operation
226 ·´·µ¦ªÃ¦µ
Factory Inspection Operation
227 ·´·µ¨· ·
Calligraphy Operation
228 ·´·µ°°Â¨·£´r Industrial Products Design
Operation

ºÉ°µ¥µ

¨Îµ´

°»«µµµ¦¥r

Áoµ¡´µ¡´µ e¤º°Â¦µ
Áoµ¡´µ¡´µ´¤
Áoµ¡´µ¡·¡·£´r
Áoµ¡´µÂ¦µ
Áoµ¡´µª´¦¦¤
Áoµ¡´µ®o°¤»
Áoµ¡´µ°¦¤Â¨³ fª·µ¸¡

Áoµ¡´µ¡´µ»¤

¦¼µ¦«¹¬µ¡·Á«¬
¸«·¨d
Áoµ¡´µ¸É·
»¦·¥µ«·¨d
µ«·¨d
Áoµ¡´µµ¦«µµ
Áoµ¡´µ®¤µ¥Á®»
Áoµ¡´µ¦³Á¤·¦µµ¦´¡¥r·

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ

Chaplain

Skill Development Officer
Social Development Officer
Museum Officer
Labour Officer
Cultural Affairs Operator
Library Service Officer
Vocational Training Officer

Community Development Officer

Special Education Teacher
Singer
Land Officer
Musician
Dancer
Religions Affairs Officer
Assistant Archivist
Assistant Property Valuer

Classification Title

Factory Inspection Officer
Calligrapher
Industrial Products Designing Officer

Áoµ¡´µ¦ªÃ¦µ
Áoµ¡´µ¨· ·
Áoµ¡´µ°°Â¨·£´r
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Computer Operator
Dredging Technician
Draftsman
Mechanic
Vehicle Inspector
Dental Technician
Technician
Electrician
Photographer
Civil Works Technician
Surveyor
Metal Work Technician
Surveyor
Mining Technician
Ship Design Technician
Aeronautical Mechanic

Classification Title

Áoµ¡´µÁ¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r
µ¥nµ »¨°
µ¥nµÁ ¸¥Â
µ¥nµÁ¦ºÉ°¨
µ¥nµ¦ª£µ¡¦
nµ´¦¦¤
µ¥nµÁ·
µ¥nµÅ¢¢jµ
µ¥nµ£µ¡
µ¥nµÃ¥µ
µ¥nµ¦´ª´
µ¥nµÃ¨®³
µ¥nµÎµ¦ª
µ¥nµÁ®¤º°Â¦n
µ¥nµ°°ÂÁ¦º°
µ¥nµ°µµ«¥µ

ºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ
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´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

¦³Á£

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ
´ÉªÅ

¦³Á£

O1-O3

O1-O3
O1-O2
O1-O2
O1-O3
O1-O2
O1-O2
O1-O3

O1-O3

O1-O2
O1-O4
O1-O3
O1-O4
O1-O4
O1-O3
O1-O2
O1-O3

Category &
Level

O1-O2
O1-O2
O1-O3

Category &
Level
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O2
O1-O3
O1-O3
O1-O2
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O3
O1-O2
O1-O3
O1-O2

´ª°¥nµ ÎµÂ®n¦³Á£ª·µµ¦ (Knowledge Worker Positions)
´¦´¡¥µ¦»¨·´·µ¦
Human Resource Officer, Practitioner Level
´¦´¡¥µ¦»¨Îµµµ¦
Human Resource Officer, Professional Level
´¦´¡¥µ¦»¨Îµµµ¦¡·Á«¬ Human Resource Officer, Senior Professional Level
´¦´¡¥µ¦»¨Á¸É¥ªµ
Human Resource Officer, Expert Level
´¦´¡¥µ¦»¨¦»ª»·
Human Resource Officer, Advisory Level

Executive, Primary Level
Executive, Higher Level

´ª°¥nµ ÎµÂ®n¦³Á£¦·®µ¦ (Executive Positions)
´¦·®µ¦o
´¦·®µ¦¼

3. ÎµÂ®n¦³Á£ª·µµ¦ (Knowledge Worker Positions) (K)
. ¦³´·´·µ¦ (Practitioner Level)
(K1)
. ¦³´Îµµµ¦ (Professional Level)
(K2)
. ¦³´Îµµµ¦¡·Á«¬ (Senior Professional Level) (K3)
. ¦³´Á¸É¥ªµ (Expert Level)
(K4)
. ¦³´¦»ª»· (Advisory Level)
(K5)

4. ÎµÂ®n¦³Á£´ÉªÅ (General Positions) (O)
. ¦³´·´·µ (Operational Level)
(O1)
. ¦³´Îµµµ (Experienced Level) (O2)
. ¦³´°µª»Ã (Senior Level)
(O3)
. ¦³´´¬³¡·Á«¬ (Highly Skilled Level) (O4)

´ª°¥nµ ÎµÂ®n¦³Á£´ÉªÅ (General Positions)
µ«·¨d·´·µ
Dancer, Operational Level
µ«·¨dÎµµµ
Dancer, Experienced Level
µ«·¨d°µª»Ã
Dancer, Senior Level
µ«·¨d´¬³¡·Á«¬
Dancer, Highly Skilled Level

´ª°¥nµ ÎµÂ®n¦³Á£°Îµª¥µ¦ (Managerial Positions)
¼o°Îµª¥µ¦o
Director, Primary Level
¼o°Îµª¥µ¦¼
Director, Higher Level
¼o°Îµª¥µ¦Á¡µ³oµ (¦³»ºÉ°µ¥µ) o Director (Classification Name), Primary Level
Án ¼o°Îµª¥µ¦Á¡µ³oµ (Â¡¥r) o Director (Physician), Primary Level
¼o°Îµª¥µ¦Á¡µ³oµ (¦³»ºÉ°µ¥µ) ¼ Director (Classification Name), Higher Level
Án ¼o°Îµª¥µ¦Á¡µ³oµ (Â¡¥r) ¼ Director (Physician), Higher Level

¦¼Âµ¦ÄoºÉ°ÎµÂ®nÄµ¥µ¼n´¦³´ÎµÂ®nÄÂn¨³¦³Á£ÎµÂ®n (£µ¬µ°´§¬)

1. ÎµÂ®n¦³Á£¦·®µ¦ (Executive Positions)
(S)
. ¦³´o (Primary Level)
(S1)
. ¦³´¼ (Higher Level)
(S2)
2. ÎµÂ®n¦³Á£°Îµª¥µ¦ (Managerial Positions) (M)
. ¦³´o (Primary Level)
(M1)
. ¦³´¼ (Higher Level)
(M2)

¦³Á£ÎµÂ®n (Position Category)
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The Office of the Civil Service Commission (OCSC)
serves as the secretariat of the Civil Service Commission
and is the central agency in charge of advising the public sector in managing human resource and protecting
merit system practices of the civil service. Furthermore, it evaluates and advances work quality, environment,
and quality of life of government officials in order to facilitate their professional performance based on
the principle of merit and good governance, aiming at the benefit of the people and the sustainable development
of the nation.
The OCSC is a government agency under the Prime Minister’s Office, headed by the Secretary-General
and directly accountable to the Prime Minister.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Office of the Civil Service Commission (OCSC)

47/111 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
47/111 Tiwanon Road, Muang District, Nonthaburi 11000 Thailand

www.ocsc.go.th

