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1. วัตถุประสงค 

 

เพ่ือกําหนดขั้นตอนการสรรหา การบรรจุและแตงต้ัง และการลาออกจากราชการ 

 

2. ขอบเขต 

 

 ครอบคลุมการสรรหา การบรรจุและแตงต้ัง การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการและการลาออกจากราชการ  

 

3. คําจํากัดความ 

 ขาราชการพลเรือน  หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงต้ังใหรับราชการโดย

ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกรมสรรพสามิต 
เจาหนาท่ี  หมายถึง นักทรัพยากรบุคคล หรือขาราชการผูดํารงตําแหนงอ่ืน  

สังกัดฝายสรรหา สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  

   อธิบดี  หมายถึง อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูรักษาราชการแทน หรือผูไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน 
 การสอบแขงขัน  หมายถึง การสอบในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง รวมถึงกรณีที่ ก.พ. มอบหมายใหกรมสรรพสามิตสอบในภาค

ความรูความสามารถท่ัวไปดวย 

  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง)  เปนหนวยงานหลัก

ในการดําเนินการสรรหา บรรจุและแตงต้ัง ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการ

ลาออกจากราชการ ภายใตแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
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5. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

 5.1  เจาหนาที่ตรวจสอบตําแหนงวางในปงบประมาณ และรวบรวมเปนขอมูล

เบ้ืองตน 
5.2  เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือขออนุมัติดําเนินการสรรหาเสนออธิบดีพิจารณา พรอม

ท้ังเสนอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยอธิบดี

หรือรองอธิบดีคนหน่ึงหรือผูไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ ขาราชการผูดํารงตําแหนงรอง

อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป 

และผูแทน ก.พ.เปนกรรมการ โดยกรรมการคนหน่ึงเปนรองประธานกรรมการ เพ่ือทําหนาที่แทนใน

กรณีประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได และเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
5.3  เมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนินการสรรหาได ใหเจาหนาท่ีจัดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือกําหนดกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ระยะเวลารับสมัคร    

วัน เวลา สถานที่สอบแขงขัน วัน เวลา สอบในภาคตาง ๆ ตลอดจนระเบียบเก่ียวกับการสอบแขงขัน 

และเร่ืองอ่ืนตามความจําเปน เม่ือคณะกรรมการฯ มีมติอยางไร ใหเจาหนาท่ีจัดทําประกาศรับสมัคร

เสนออธิบดีลงนามตอไป ทั้งน้ี ประกาศรับสมัคร ตองมีรายละเอียดตอไปน้ี 
 5.3.1 ช่ือตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง และเงินเดือนที่จะไดรับ 
5.3.2 จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 

5.3.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง   

 5.3.4 คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 5.3.5 กําหนดการและวิธกีารรับสมัครสอบ โดยกําหนดวันรับสมัครสอบ  

ไมนอยกวา 15 วันทําการ 

 5.3.6 เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัครสอบ 
 5.3.7 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชีและ 
การยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได  

5.3.8 เงื่อนไข หรือขอความอ่ืนๆ ที่ผูสมัครสอบควรทราบ เชน การรับโอน 

หรือไมรับโอนผูสอบแขงขัน เปนตน 
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5.4  เมื่ออธิบดีลงนามในประกาศรับสมัครแลว ใหเจาหนาท่ีปดประกาศรับสมัคร 

ในท่ีเปดเผยลวงหนากอนวันสมัครไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงาน  

ก.พ. เว็บไซตของกรมสรรพสามิต ปดประกาศรับสมัครในที่เปดเผย และประกาศรับสมัครทางส่ือ

อ่ืนๆ 

5.5  ในระหวางการรับสมัครใหเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในเบ้ืองตน 

โดยเฉพาะวุฒิการศึกษาตองตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนตองขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขัน

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะ ใหเจาหนาที่เสนออธิบดีเพ่ือขยายกําหนดเวลา

รับสมัครตอไป  แตเวลาที่ขยายตองมีเวลาไมนอยกวา 15 วันทําการ นับแตวันถัดจากวันสุดทายของ

การรับสมัครสอบ โดยตองประกาศการขยายเวลากอนวันปดรับสมัครสอบ 
5.6  เมื่อการรับสมัครเสร็จส้ิน ใหเจาหนาที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติของ

ผูสมัครแลวจัดทําประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบแขงขันเสนออธิบดี       

ลงนาม ทั้งน้ี การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ตองประกาศลวงหนากอนวันสอบไมนอยกวา           

5 วันทําการ 

5.7  เมื่อการสอบแขงขันเสร็จส้ิน ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงาน

ผลสอบแขงขันตออธิบดี เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดทําประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเสนออธิบดีลงนาม  

                   5.8  เจาหนาที่รับรายงานตัวผูสอบแขงขันไดที่ไดรับการเรียกตัว และสงตัวให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
- สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติ แบบ ก.พ. 7  

- สถานีตํารวจท่ีเปนภูมิลําเนา เพ่ือตรวจสอบประวัติ  
- หนวยงานท่ีมีอัตราวางเพ่ือไปปฏิบัติงาน ตามวันท่ีกําหนด 

5.9  ผูบังคับบัญชาหนวยงานท่ีมีอัตราวางมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหผู

ไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือน  
5.10  เจาหนาที่จัดทําคําส่ังบรรจุและแตงต้ังเสนออธิบดีลงนาม  และสงให

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
5.11 ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่มีการบรรจุและแตงต้ังแจงรายช่ือขาราชการสําหรับ

แตงต้ังเปนคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ เพ่ือใหเจาหนาที่เสนออธิบดี

แตงต้ัง 
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5.12  ขาราชการพลเรือนที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังรายงานผลการปฏิบัติหนาที่

ราชการตามระยะเวลาท่ีกําหนด และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

แผนผังขั้นตอนการสรรหาบุคลเขารับราชการโดยวิธีการสอบแขงขัน 

(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 90  วัน) 
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แผนผังขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-9 เดือน 
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6. เอกสารอางอิง 
 6.1  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เฉพาะมาตรา 36 
มาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132  

6.2  กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2535 วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
             6.3  ระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

พ.ศ. 2551 

6.4  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
  - 

8. เอกสารบันทึก 
 

- 
9. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน คาธรรมเนยีมสอบและเกณฑการตัดสิน  

  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ประกอบดวย 
9.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู 

ความสามารถ โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังน้ี 

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ ทดสอบความสามารถในการ

ประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบ้ืองตน การวิเคราะหหา

ความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และ

ขอมูลตางๆ 
 (2) ความสามารถดานเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหา

ความสัมพันธเช่ือมโยงของคํา หรือขอความ หรือรูปภาพ การหาขอยุติ 

หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณหรือ

แบบจําลองตางๆ 
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 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(1) ความเขาใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความ

เขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบคําถามท่ีถามมาใน

แตละบทความหรือขอความรวมถึง การสรุปความและตีความดวย  
(2) การใชภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การ

เขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ 

9.2  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)        

โดยวิธีการสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

โดยอาจรวมสอบเปนวิชาเดียวหรือสองวิชา โดยตองกําหนดในประกาศรับสมัครสอบใหชัดเจนวา จะ

ทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด  
9.3  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   ใหประเมิน

บุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ รวมถึงวิธีการอ่ืนๆ 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ  
ในการสอบแขงขัน จะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการดําเนินการ

สอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป หรือภาคความรู

ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูท่ีสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด สอบในภาค

อ่ืนตอไปก็ได 
คาธรรมเนียมสอบ 

ในการสมัครสอบแขงขัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสอบสําหรับการการสมัครสอบ  
ดังน้ี 

(1) อัตราครั้งละ 100 บาท สําหรับการสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถ

ท่ัวไป 

(2) อัตราตําแหนงละ 200 บาท สําหรับการสมัครสอบภาคความรูความสามารถท่ีใช

เฉพาะตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
 

(3) อัตราตําแหนงละ 300 บาท สําหรับการสมัครสอบภาคความรูความสามารถ

ท่ัวไป  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่องการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

โดยวิธีการสอบแขงขัน 

หมายเลขเอกสาร:WI-ED-SF-01-011

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งน้ันทั้งหมด 

เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจะจายคืนคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบท่ีมิไดมี

สวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต 
เกณฑการตดัสิน  
ในการตัดสินวาผูใดเปนผูสอบได ใหถือเกณฑวา เปนผูสอบไดคะแนนในการสอบ 

แตละภาคตามหลักสูตรการสอบแขงขัน ไมตํ่ากวารอยละหกสิบ 
  

10. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมา

ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหพิจารณาจัดลําดับ ดังน้ี 
10.1  ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ 

ท่ีสูงกวา  
10.2  ในกรณีไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน  ใหผูสอบไดคะแนน

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

10.3  ในกรณีไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากันอีก  

ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนอยูเปนผูในลําดับท่ีสูงกวา 
ทั้งน้ี ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดตองมีขอความกําหนดอายุบัญชีผูสอบแขงขัน

ไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบแขงขันสําหรับตําแหนงเดียวกันอีก และ

ไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก ยกเวนในกรณีที่มีการ

เรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปกอนหมดอายุบัญชีหรือกอนมีการ

ขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี  ก็ใหการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนยังคงมีผล

ใชไดตอไปอีกไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีบัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุครบ 2 ปหรือวันท่ีมีการข้ึน

บัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณ ี
 
 
 
 
 
 



 
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่องการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

โดยวิธีการสอบแขงขัน 

หมายเลขเอกสาร:WI-ED-SF-01-011

การแกไขคร้ังที่ : 
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11. การรายงานผลการสอบแขงขันตอ ก.พ. 
11.1  เมื่อการสอบแขงขันเสร็จส้ินแลว ใหเจาหนาที่เสนอรายงานใหอธิบดีลงนาม

สงสํานักงานก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันประกาศผลการสอบ พรอมดวยเอกสารประกอบ 

ดังน้ี 
(1) ขอสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง วิชาละ 1 ชุด 
(2) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด พรอมแฟมขอมูลที่เปน excel 

(3) สําเนาบัญชีผูสอบแขงขันได 1 ชุด 
11.2  เม่ือมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีผูใดไวตามเดิมให

แจงไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันยกเลิกหรอืขึ้นบัญชีผูน้ัน 
 

12. การอนุญาตใหลาออกจากราชการ 
ขาราชการท่ีมีความประสงคจะขอลาออกจากราชการ ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง โดยใหย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน เพ่ือให

อธิบดี  พิจารณาอนุญาตกอนวันขอลาออก เวนแตในกรณีมีเหตุผลความจําเปน ขาราชการท่ีประสงค

จะลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน โดยใหมีหลักฐานแสดงถึงเหตุผลความ

จําเปนน้ัน หากอธิบดีเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวันที่ขอ

ลาออก ทั้งน้ี การลาออกจากราชการใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ.กําหนด 
 

13. การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ขาราชการท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่

ไดรับแตงต้ังเปนระยะเวลา 6 เดือน โดยตองรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกเดือน และ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการที่ไดรับการแตงต้ัง ทําการประเมินผลสอง

ครั้ง คร้ังแรกเม่ือปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเวลา 3 เดือน และคร้ังท่ีสองเม่ือปฏิบัติหนาท่ีราชการครบ

หกเดือน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนด 
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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓    และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
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(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
มิใหนําคําส่ังหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ที่  ๓๘/๒๕๑๙  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๑๙  

มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการพลเรือน”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง  กรมฝายพลเรือน 
“ขาราชการฝายพลเรือน”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  และขาราชการอื่นในกระทรวง  

กรมฝายพลเรือน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น 
“กระทรวง”  หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีวาการทบวง  และ

หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม”  หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 
“อธิบดี”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม 
“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  

กรม  และสวนราชการที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและมีฐานะ 
ไมตํ่ากวากรม 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลักษณะ  ๑ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการข าราชการพลเรือนคณะหนึ่ ง  เรียกโดยยอว า  “ก.พ.”  
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธาน    
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ  ก.พ.ค.  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  และกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

ลักษณะ  ๓ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

ความมีประสิทธิภาพ  และความคุมคา  โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ  คุณธรรม  และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรา ๓๕ ขาราชการพลเรือนมี  ๒  ประเภท  คือ 

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ  ไดแก  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงต้ัง

ตามที่บัญญัติไวในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ 

(๒) ขาราชการพลเรือนในพระองค  ไดแก  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับ 

บรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๖ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป  และไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

(๒) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ 

(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เปนผู เคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตาม 

กฎหมายอื่น 

(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม  ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม  (๘)  

หรือ  (๙)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมีลักษณะตองหาม

ตาม  (๑๐)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน

หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  มติของ  ก.พ.  ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม  การลงมติใหกระทําโดยลับ 

การขอยกเวนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีตามวรรคสอง  ก.พ.  จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย  หรือจะประกาศยกเวนใหเปน 

การทั่วไปก็ได 

มาตรา ๓๗ การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม

ระเบยีบที่  ก.พ.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  การปรับเงินเดือนหรือ 

เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรับการปรับใหม  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 

การสรรหา  การบรรจุ  และการแตงต้ัง 
 

 

มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

และแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ของบุคคลดังกลาว  ตลอดจนประโยชนของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงใด  ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น  โดยบรรจุและแตงต้ัง

ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

การสอบแขงขัน  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๕ 

มาตรา ๕๔ ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ

ตองหาม  หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖  และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก  ก.พ.  ตามมาตรา  ๖๒  ดวย 

สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖  ข. (๑)  ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ

ไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองแลว 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   

อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการสอบแขงขัน

ตามมาตรา  ๕๓  ก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง  จะบรรจุบุคคลที่มีความรู  

ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง  เขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ

ก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และการแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕   

และมาตรา  ๖๖  ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้  เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง 

(๑) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง  หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ  และ 

ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงรองหัวหนา 

สวนราชการระดับกระทรวง  หัวหนาสวนราชการระดับกรม  รองหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

ที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี   

แลวแตกรณี  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนา 

สวนราชการระดับกรมดังกลาวเปนผูส่ังบรรจุ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๓) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  

ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  และเชี่ยวชาญ  และประเภททั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๕) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๖) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  

เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง  สวนการบรรจุและแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูใน

บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  

ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๗) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหรัฐมนตรี

เจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ัง 

(๘) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ใหปลัดกระทรวง  

หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๙) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  และ

ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง  สวนการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในสวนราชการระดับกรม 

ที่หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

หรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๐) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ชํานาญการ  

ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน  และอาวุโส  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  หรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๑๑) การบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  และการยายตามมาตรา  ๖๓  ใหดํารงตําแหนง

ตาม  (๙)  ซ่ึงไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  และตําแหนงตาม  (๑๐)  ในราชการ 

บริหารสวนภูมิภาค  ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

ในการเสนอเพื่อแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง  ใหรายงานความสมควร  

พรอมทั้งเหตุผล  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดไปดวย 

มาตรา ๕๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารผูใดปฏิบัติหนาที่ 

เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการใหมี

การสับเปลี่ยนหนาที่  ยาย  หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น  เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนของ 

ทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกผู ดํารงตําแหนงที่  ก.พ.  กําหนดวาเปนตําแหนงที่มี

ลักษณะงานเฉพาะอยาง 

มาตรา ๕๙ ผูไดรับบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๕  ใหทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  

ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตามที่กําหนดในกฎ   ก.พ.  ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหผูนั้นรับราชการตอไป  ถาผูนั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสอง  ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการพลเรือน

สามัญ  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือการรับเงินเดือนหรือ



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  

ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๗  การดําเนินการทางวินัย  และถาผูนั้น 

มีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง  ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปกอน 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามใหใชบังคับกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใด 

ถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออก 

จากราชการตามมาตรา  ๕๙  หรือตามมาตราอื่น  ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น  แลวแตกรณี  มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ัง  เปนใหออกจากราชการ 

ตามมาตรา  ๕๙  หรือตามมาตราอื่นนั้นได 

มาตรา ๖๑ การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมมีกําหนดไว

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จะกระทํามิได 

มาตรา ๖๒ ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติ

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  ก.พ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญ 

ที่มคุีณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

ในกรณีที่  ก.พ.  กําหนดใหปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง  ใหหมายถึงปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่  ก.พ.  รับรอง 

มาตรา ๖๓ การยาย  การโอน  หรือการเล่ือนขาราชการพลเรอืนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  เปนการชั่วคราวตามระยะเวลา 

ที่กําหนด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการจัดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง  หากมีเหตุผลและ

ความจําเปน  ก.พ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได 

ให  ก.พ.  ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา  หรือออกกฎ  ก.พ.  ขอบังคับ  หรือ

ระเบียบหรือกําหนดกรณีใด  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ก.พ.  

ขอบังคับ  หรือระเบียบหรือกรณีที่ กําหนดไวแลวซ่ึงใชอยู เดิมมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ก.พ.  ขอบังคับ  หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว

แลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง  การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๓๓ ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออก 

จากราชการอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ   ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ที่ใชอยูในขณะนั้น  สวนการสอบสวน   การพิจารณา  และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออก 

จากราชการ  ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 

(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว

กอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือน 

ในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้น

ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น

เสร็จไปแลวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ   ๔   ขาราชการพลเรือนสามัญ   และลักษณะ   ๕   

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหการสอบสวนหรือพิจารณา  แลวแตกรณี  

นั้นเปนอันใชได 



  

 

   

 

    11  ธนัวาคม  2551 

เรื�อง       หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื�อนไขการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

เรียน      (เวยีน  กระทรวง  กรม  จงัหวดั) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เฉพาะตาํแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  
(3) อตัราตาํแหน่งละ 300 บาท สําหรับสอบภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  

ภาคความรู้ความสามารถที�ใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และถือปฏิบติัต่อไป ทั;งนี;ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบ
ดว้ยแลว้ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

     

          (นายปรีชา  วชัราภยั) 
               เลขาธิการ ก.พ. 

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

ในตําแหน่งประเภททั�วไป ระดับปฏบัิติงาน และตําแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏบัิติการ 

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

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

 การดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการใหส่้วนราชการดาํเนินการ ดงันี#  

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

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

4. ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรสอบ โดยมีรายละเอียดในเรื�องต่าง ๆ 
ดงันี#  

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

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

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

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

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

7. ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้สอบ ก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า 
5 วนัทาํการ 

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

9. กรณีส่วนราชการเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั ให้ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั
ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี#  

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

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

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

ในตําแหน่งประเภททั�วไป ระดบัปฏิบัตงิาน และตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏบิัตกิาร 

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

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

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั�วไป  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถ ดงัต่อไปนี�  โดยวิธีการสอบขอ้เขียน  

 1. วิชาความสามารถทั�วไป  (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

 (1) ความสามารถทางดา้นการคิดคาํนวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื�องตน้ 

การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของจาํนวนหรือปริมาณ การแกปั้ญหาเชิงปริมาณ และขอ้มลูต่าง ๆ 
 (2) ความสามารถดา้นเหตุผล 

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

 2. วิชาภาษาไทย   (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

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

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

ค. ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

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

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



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 

หลกัเกณฑ์และวธีิการนํารายชื�อผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งหนึ�ง 

ไปขึ'นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งอื�น 

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

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

 การนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งหนึ�งไปขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้

ในตาํแหน่งอื�น ใหส่้วนราชการ  ดาํเนินการ ดงันี$  

1. ให้ส่วนราชการตั$งคณะกรรมการดาํเนินการนาํรายชื�อผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

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

ขา้ราชการพลเรือนผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  จาํนวนไม่นอ้ย

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

2. ให้คณะกรรมการตามขอ้ 1  ดาํเนินการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง

ของผูที้�จะนาํรายชื�อไปขึ$นบญัชีโดยกาํหนดวิธีการประเมิน ซึ� งอาจดาํเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์   

วิธีสอบขอ้เขียน  วิธีสอบปฏิบติัหรือวิธีอื�นใด วิธีหนึ� งหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม   

ในการนี$  คณะกรรมการอาจตั$งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกขอ้สอบ กรรมการทดสอบการ

ปฏิบติังาน หรือกรรมการอื�นหรือเจา้หนา้ที�ใหด้าํเนินการในเรื�องต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

การตดัสินวา่ผูใ้ดเป็นผูผ้า่นการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ใหถื้อเกณฑ์

วา่ตอ้งเป็นผูไ้ดค้ะแนนประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งรวมทั$งสิ$นไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 60 

3. ให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  ดาํเนินการเกี�ยวกบัการเรียกผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งหนึ�งมาเพื�อเขา้รับการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งอื�นตามขอ้ 2 ดงันี$  

 (1)  ประสานกบัส่วนราชการเจา้ของบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้พื�อใหไ้ดชื้�อ

และที�อยูข่องผูส้อบแข่งขนัไดใ้นบญัชีที�ยงัไม่ไดรั้บการบรรจุเรียงตามลาํดบั ตามจาํนวนที� ก.พ. 

กาํหนด 

  (2)  แจง้ใหผู้ส้อบแข่งขนัไดต้ามรายชื�อและจาํนวนตามขอ้ 3(1) สมคัรเขา้รับ

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

ทั$งนี$  ในหนงัสือดงักล่าวใหแ้จง้ดว้ยวา่ 

   ก.  ผูที้�ไม่ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการประเมินความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งที�จะนาํรายชื�อไปขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื�น หรือสมคัรเขา้รับการ

ประเมินแลว้ แต่ไม่ไดขึ้$นบญัชี ยงัคงมีชื�ออยู่ในบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งเดิมและมี

สิทธิอยูต่ามเดิม 

   ข.  ผูไ้ดรั้บแจง้ให้สมคัร หรือผูส้มคัรเขา้รับการประเมินความ

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหรือผูที้�ไดขึ้$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งที�ประเมินนี$  ผูใ้ด

ไดรั้บการเรียกตวัและไดแ้จง้ความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ว่าจะรับการบรรจุ หรือไดรั้บ

การบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งที�ใชน้าํรายชื�อมาดาํเนินการเพื�อขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได้

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

สิทธิเขา้รับการประเมิน หรือหมดสิทธิที�จะไดขึ้$นบญัชี หรือหมดสิทธิที�จะไดรั้บการบรรจุและ

แต่งตั$งในตาํแหน่งที�ประเมินนี$แลว้แต่กรณี 

   ค.  การประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งจะใชว้ธีิการตามขอ้ 2 

วธีิใดวธีิหนึ�ง หรือหลายวิธีกไ็ด ้

4.  ให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  กาํหนดเลขประจาํตวัผูส้มคัรเขา้รับการประเมิน

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ตามลาํดบัก่อนหลงัที�สมคัร และประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รับการ

ประเมินโดยมีสาระสาํคญัดงันี$   เลขประจาํตวัผูเ้ขา้รับการประเมิน  เลขประจาํตวัผูส้อบแข่งขนัได้

ในบญัชีเดิม  ชื�อตาํแหน่งในบญัชีเดิมและชื�อ – ชื�อสกลุ 

5.  การขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงลาํดบัที�จากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงลง

มาตามลาํดบั ถา้ไดค้ะแนนเท่ากนัให้ผูไ้ดรั้บเลขประจาํตวัเขา้รับการประเมินก่อนเป็นผูอ้ยู่ใน

ลาํดบัที�สูงกว่า  และให้ส่วนราชการตามขอ้ 1  ประกาศการขึ$นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

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

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

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

การบรรจุตามลาํดบัที�ในบญัชีใหต้รวจสอบกบัส่วนราชการเจา้ของบญัชีตามขอ้  3(1)  เสียก่อนว่า 

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

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

กาํหนดให้มารายงานตวัตอ้งเป็นวนัที�หลงัจากที�มีหนังสือให้มารายงานตวัไม่น้อยกว่า  5 วนั 

และในวนัที�ผูส้อบแข่งขนัไดม้ารายงานตวัให้ตรวจสอบผูที้�มารายงานตวัเพื�อจะรับการบรรจุ

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

หากผูน้ั$ นยงัคงมีสิทธิที�จะได้รับการบรรจุและแต่งตั$ งอยู่ ก็ให้ผูน้ั$ นแสดงความจาํนงเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรว่า จะรับการบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งที�มารายงานตวัครั$ งนี$  และขอสละสิทธิ

การบรรจุและแต่งตั$งในตาํแหน่งอื�นๆ ในการสอบครั$ งเดียวกนักบัตาํแหน่งที�จะรับการบรรจุ

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

ผูน้ั$นออกจากบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้เดิมและส่งหลกัฐานการสมคัรสอบของผูน้ั$นที�มีอยู่ทาง 

ส่วนราชการเจา้ของบญัชีเดิมมาใหโ้ดยเร็วแลว้สั�งบรรจุและแต่งตั$งตามลาํดบัที�ในบญัชี 

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





















หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบ  ก.พ. 
วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาต

ใหลาออก  และการยับย้ังการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๑๐๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ก.พ.   

ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  ก.พ.  วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการ 

พลเรือนสามัญ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ   ใหย่ืนหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง  โดยย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน  

เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุเปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก  ทั้งนี้  ตามตัวอยางหนังสือ 

ขอลาออกจากราชการทายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน  

หากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน  จะอนุญาตใหลาออกจากราชการ 

ตามวันที่ขอลาออกกไ็ด   

หนังสือขอลาออกจากราชการที่ย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน  โดยไมได

รับอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออก  หรือหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิไดระบุวันขอลาออก   

ใหถือวาวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันที่ย่ืนเปนวันขอลาออก 

ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งของผูขอลาออกจากราชการไดรับหนังสือ 

ขอลาออกแลว  ใหบันทึกวันย่ืนหนังสือขอลาออกนั้นไวเปนหลักฐาน  และใหตรวจสอบวาหนังสือ 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอลาออกดังกลาวไดย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวันหรือไม  พรอมทั้งพิจารณา

เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปโดยเร็วและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปแตละระดับ

เสนอความเห็นตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว 

กรณีผูขอลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน  โดยมี

เหตุผลและความจําเปน  ใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งพิจารณาเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา

ชั้นเหนือข้ึนไป  และใหผูบังคับบัญชาแตละระดับเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วและกอนวันขอลาออก 

ในกรณีที่ผูขอลาออกเปนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงผูวา

ราชการจังหวัดไมมีอํานาจอนุญาตการลาออก  ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้น

พรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ขอ ๕ เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของขาราชการ

พลเรือนสามัญผูใดแลว  หากมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ  ผูมีอํานาจอนุญาตอาจสั่งยับย้ัง 

การลาออกไดไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออก  หรือวันที่ถือวาเปนวันขอลาออก  แลวแจงคําส่ัง

ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย  ทั้งนี้  การยับย้ังการลาออกใหส่ัง

ยับย้ังไดเพียงคร้ังเดียว  และจะขยายเวลายับย้ังตอไปอีกมิได 

ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไมยับย้ังการลาออก  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน  

ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําส่ังอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินกอนวัน 

ขอลาออก   

(๒) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน  

ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหลาออกตามที่ผูขอลาออกไดย่ืนไว  

หรือจะอนุญาตใหลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ย่ืนหนังสือขอลาออกก็ได  

โดยตองส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันย่ืนขอลาออก 

(๓) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการมิไดระบุวันขอลาออก  ใหผูมีอํานาจอนุญาต 

การลาออกมีคําส่ังใหลาออกเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ย่ืน  และให 

วันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ย่ืนหนังสือขอลาออก  เปนวันอนุญาตการลาออก 
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ขอ ๖ ในกรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย  เนื่องจากผูมีอํานาจ
อนุญาตการลาออกมิไดมีคําส่ังอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําส่ังยับย้ังการลาออกกอนวันขอลาออก  
หรือเนื่องจากครบกําหนดเวลายับย้ังการลาออก  ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจงวัน 
ออกจากราชการใหผูขอลาออกและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๗ การ ย่ืนหนั งสือขอลาออกจากราชการเพื่อ ดํารงตํ าแหน งในองคกรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ   ตําแหนงทางการเมือง  ตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการ  ตําแหนงกรรมการ 
ในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกําหนดวาตองไมเปนขาราชการ  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดหรือ
เพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา   สมาชิกสภาทองถิ่น   หรือผูบริหารทองถิ่น   ให ย่ืน 
ตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งอยางชาภายในวันที่ขอลาออก  และใหผูบังคับบัญชาดังกลาว 
เสนอหนังสือขอลาออกนั้นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
การลาออกโดยเร็ว  การลาออกในกรณีนี้มีผลนับแตวันที่ขอลาออก 

ขอ ๘ การพิจารณาการขอลาออกจากราชการที่ไดย่ืนหนังสือขอลาออกไวกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบ  ก.พ.  วาดวยการลาออกจาก
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

ขอ ๙ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 



ตัวอยางหนังสือขอลาออกจากราชการ 
 

     เขียนท่ี ................................. 
 วันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ....... 

เร่ือง ขอลาออกจากราชการ 
เรียน (ผูมีอํานาจส่ังบรรจุ) 

ดวยขาพเจา...............................................ปจจุบันดํารงตําแหนง........................................ 

.............................................สํานัก/กอง .................................. กรม............................................... 
มีความประสงคขอลาออกจากราชการเพราะ................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

 ขาพเจามีภาระผูกพันกับทางราชการและผูท่ีเก่ียวของตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตวันท่ี ...... เดอืน .............................พ.ศ. .......... 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ลงช่ือ) ................................................... 

                 (................................................) 

 

หมายเหตุ 

 

ความเห็นผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
ไดรับหนังสือขอลาออกเม่ือวันท่ี....................เวลา......... 

เปนกรณียื่นหนังสือขอลาออกลวงหนา  

 ไมนอยกวา ๓๐ วัน     นอยกวา ๓๐ วัน 

เห็นควร       อนุญาต  ตั้งแตวันท่ี................................... 

เนื่องจาก  ................................................................ 

     ยับยั้งการลาออกไวจนถึงวันท่ี................... 

เนื่องจากจาํเปนเพ่ือประโยชนแกราชการ เพราะ

......................................................................

......................................................................

...................................................................... 

     อ่ืน .ๆ........................................................... 

(ลงช่ือ).......................................................................  

(...............................................................)  

(ตําแหนง) .......................................................................... 

วันท่ี..........เดือน......................................พ.ศ. ..................... 

คําส่ังของผูมีอํานาจอนญุาตการลาออก  
 อนุญาต  
 ยับยั้งการลาออกไวจนถึง  
วันท่ี.............................................  
 อ่ืนๆ........................................... 
.................................................. 
...................................................  
(ลงช่ือ)........................................  

 (.....................................) 

(ตําแหนง)................................... 
วันท่ี......เดือน..................พ.ศ. ..... 
 
 
 



  

หมายเหตุ 

 ๑. ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๕ วรรค ๑ กรณีที่เห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแกราชการ หมายถึง อาจเกิด
ความเสียหายแกราชการไดหากมีการอนุญาตใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตั้งแตวันที่

ขอลาออก เชน มีภารกิจที่ผูขอลาออกสามารถดําเนินการใหเสร็จกอนหรือภายในเกาสิบวัน 

นับแตวันที่ขอลาออกหากใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทนอาจตองใชเวลามากขึ้น เปนตน และตองมิใช

เพ่ือการอ่ืนไดแก เพ่ือการสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการชดใชทุนการศึกษาหรือ

ฝกอบรม   

  ๒. กรณีขอระงับการลาออก ใหผูขอลาออกยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอระงับ

การลาออกตอผูบังคับบัญชากอนวันที่การลาออกจะมีผล  
 ๓. ในกรณีลาออกเพราะปวย ใหแนบใบตรวจโรคของแพทยตามแบบราชการ 

เสนอไปดวยวาปวยเปนโรคอะไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

เอกสารแนบ 

ขาพเจามีภาระผูกพันกับทางราชการและผูที่เกี่ยวของ ดังนี ้

๑. ขาพเจาเปนผูอยูระหวางรับทุนหรือปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาท่ีไดทําไวกับทางราชการ
ในการรับทุนไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และยินยอมชดใชทุนตามสัญญาท่ีไดผูกพัน

ใหไวกับทางราชการทุกประการ  หากมีกรณีท่ีตองชําระเปนเงิน จะชําระเงินภายในกําหนดเวลาท่ี

ทางราชการกําหนด 

๒. ขาพเจามีภาระผูกพันกับสวนราชการ ดังนี ้
      ๒.๑ หนี้สหกรณออมทรัพย 
       ๒.๒ หนี้สวัสดิการ 
      ๒.๓ อ่ืนๆ 

      ๓. ส่ิงของของทางราชการท่ีอยูในความครอบครองของขาพเจา มีดังนี ้
๓.๑ รถยนต (พรอมกุญแจ) ยี่หอ............................. 
  แบบ..............................  
  รุนป ค.ศ. ...................... 
  เลขทะเบียน.................... 
๓.๒ โนตบุกคอมพิวเตอร ยี่หอ..............................  
  รุน................................  
๓.๓  โทรศัพทมือถือ ยี่หอ..............................  
  รุน................................  

 ๓.๔ กุญแจ  
หองทํางาน 
ตูเอกสาร  

อ่ืนๆ  
๓.๕ อ่ืนๆ..................................  

 ท้ังนี้ ขาพเจาจะสงมอบส่ิงของดังกลาวใหแกทางราชการกอนวนัออกจากราชการ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ 

      (ลงช่ือ) .......................................... 

       (.....................................) 

      (ตําแหนง)...................................... 

 




