
ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

พ.ศ. 2537 
-------- 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึง

วางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537) 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที ่1 เมษายน 2537 เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลกิ 
   (1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ.ศ. 2535 
   (2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 
   บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรฐัมนตรี คําสั่ง หรือขอตกลงอื่นใดใน
สวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี ้หรือซ่ึงขัดแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคบัแกลูกจางประจําของสวนราชการที่ไดรับคาจางจาก
เงินงบประมาณรายจาย 
  ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด 1 
บททัว่ไป 

--------------- 
  ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติทัว่ไปดงัตอไปน้ี 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิใ์จ 
4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 

ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 
5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
6. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไร

ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน 



7. ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตาม
กฎหมายอื่น 

8. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
9. ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
10. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
11. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก

เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดทีไ่ดกระทําโดย ประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

12. ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจาก
รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอื่นของรัฐ 

13. ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัย
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

14. ไมเปนผูเคยถกูลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

15. ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
   ผูที่จะเขารบัราชการเปนลูกจางประจําซึ่งขาดคุณสมบตัิตาม (8) (10) 
(11) หรือ (15) กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สวนผูทีข่าดคุณสมบัติ
ตาม (12) หรือ (13) ถาผูน้ันไดออกจากงานหรือออกจากราชการไมเกินสองปแลว หรือผูที่ขาด
คุณสมบัตติาม (14) ถาผูน้ันไดออกจากงานหรืออกจากราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปน
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผดิในกรณีทุจริตตอหนาที ่
กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได 
   การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคณุสมบัติทัว่ไปให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลงักําหนด 
   ผูที่เปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติทัว่ไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่
รับราชการ เวนแตคุณสมบตัิตาม (7) หรือไดรับการยกเวนในกรณีทีข่าดคุณสมบตัิตามวรรคสอง 
  ขอ 7 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจางประจําใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
   ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประโยชนแกราชการ 
กระทรวงการคลังอาจอนุมัติใหแตงตั้งลกูจางประจําที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวก็ได 
  ขอ 8 อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกาํหนด 
  ขอ 9 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป
ของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามที่คณะรฐัมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน 



   การลาหยุดราชการของลูกจางประจํา ใหนําระเบียบวาดวยการลาของ
ขาราชการมาใหบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ 10 สวนราชการใดมีความจําเปนไมอาจปฏิบัตติามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลงัเปนราย ๆ ไป 

หมวด 2 
การบรรจุและการแตงตั้ง 

  ขอ 11 การบรรจุบุคคลเขารบัราชการเปนลูกจางประจําเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงน้ัน โดย
บรรจุและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลอืกในตําแหนงน้ัน โดยบรรจุและแตงตั้ง
ตามลําดับทีใ่นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลอืก เวนแตการบรรจุบุคคลเขารับราชการ

เปนลูกจางประจําตามขอ 19 และขอ 20 
  หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวธิีดําเนินการเกี่ยวกบัการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือก ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึน้บัญช ีและการยกเลิกบัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลอืก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ขอ 12 ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลอืกซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ถาปรากฎวาขาดคุณสมบัติทัว่ไปโดยไมไดรับการยกเวนจาก
กระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังอยูกอนหรือภายหลังการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงน้ันไมได 
  ขอ 13 การบรรจุบุคคลเขารบัราชการเปนลูกจางประจําและการแตงตัง้ใหดํารง
ตําแหนง ใหปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาซึ่งเปนผูบังคับบญัชา หรือผูที่
ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
  ขอ 14 ผูไดรับบรรจุเขารบัราชการเปนลกูจางประจําและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ใหทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการในตําแหนงที่ไดรับบรรจุเปนเวลา
ไมต่ํากวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งปนับแตวันเขาปฏบิตัิหนาที่ราชการเปนตนไป โดยอยูในความ
ดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามขอ 13 พิจารณาวาผูน้ันมีความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามขอ 13 เห็นวาผูน้ันมีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไมควรใหรับราชการ
ตอไป ก็ใหสั่งใหผูน้ันออกจากราชการได ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ
แลวหรือไมกต็าม ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวแลว และผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามขอ 13 เห็นวาควรใหผูน้ันรับราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผูน้ันรับราชการตอไป 



   ลูกจางประจําซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
   ลูกจางประจําซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดถูกสั่งให
ออกจากราชการตามขอ 59 และตอมาปรากฎวาผูน้ันมีกรณีที่จะตองถกูสั่งใหออกจากราชการ
ตามขอ 59 และตอมาปรากฎวาผูน้ันมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือ
ตามขออ่ืน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคาํสั่งใหออกตามขอ 59 เปน
ใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามขออ่ืนน้ันได 
   ลูกจางประจําผูอยูในระหวางทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการผูใดมีกรณี
อันมีมูลวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไวในหมวด 5 และ
ถาผูน้ันมีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสาม ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรค
สามไปกอน 
   ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคหา
ใหถือเสมือนวาผูน้ันไมเคยเปนลูกจางประจํา แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิทีจ่ะไดรับจากทางราชการใน
ระหวางที่ผูน้ันอยูระหวางทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 
  ขอ 15 ลูกจางประจําตําแหนงใดจะบังคับบัญชาลูกจางประจําในหนวยงานใด 
ในฐานะใด ใหเปนไปตามทีผู่มีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มอบหมาย 
  ขอ 16 การโอนลูกจางประจําไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงลูกจางประจําในตาง
กระทรวง ทบวง กรม อาจทําไดเม่ือผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ทัง้สองฝายไดตกลงยินยอมให
การโอนนั้นแลว โดยใหแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับและรบัคาจางที่ไมสูงกวาเดิม ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ขอ 17 การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหมในกรม
หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ขอ 18 ลูกจางประจําผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ 16 หรือขอ 17 
หากภายหลังปรากฎวาเปนผูมีคุณสมบัตไิมตรงตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน โดย
ไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 แตงตั้งใหผูน้ัน
กลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืนโดยพลัน แตทั้งน้ีไมกระทบเทือนถึงการใดที่ผูน้ันได
ปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะ
ไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ผูน้ันมีคุณสมบัตไิมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
   ลูกจางประจําผูไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
อ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับคาจางตามที่จะพึงไดรับตามสภาพเดิม และใหถือวาผูน้ันไมมี
สถานภาพอยางใดในการทีจ่ะไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคณุสมบัติไมตรงตาม



คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงน้ัน 
  ขอ 19 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือผูน้ันพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ใน
ระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชัว่
อยางรายแรง และผูน้ันไมเปนผูขาดคุณสมบัตติามขอ 6 และไมไดเปนผูถูกเปลีย่นแปลงคําสั่ง
ตามขอ 59 เปนใหออกจากราชการตามขออ่ืนหากประสงคจะเขารบัราชการเปนลูกจางประจําใน
สวนราชการเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
   ลูกจางประจําผูไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึง่ ใหมีสิทธินับวัน
รับราชการกอนถูกสั่งใหออกจากราชการรวมกับวันรบัราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรบั
ราชการทหารและวันรบัราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกัน
เสมือนวาผูน้ันมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ เวนแตลูกจางประจําผุน้ันไดขอรับบําเหน็จ
ภายหลังจากที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
  ขอ 20 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลวและไมใชเปนกรณีออกจาก
ราชการไประหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการ
จะรับผูน้ันเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
และรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดได 
  ขอ 21 ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารบัราชการเปนลูกจางประจําตําแหนงใด 
หากภายหลังปรากฎวาขาดคุณสมบัติทัว่ไปตามที่กําหนดไวในขอ 6 โดยไมไดรับการยกเวนจาก
กระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงตามที่กําหนดไวในขอ 7 โดยไมได
รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอน หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาด
คุณสมบัติเน่ืองจากกรณีที่ตองหานั้นใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูน้ันออกจากราชการ
โดยพลัน แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการ
รับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออก
น้ันและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสจุริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพ่ือรับบําเหน็จได 

หมวด 3 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

--------------- 
  ขอ 22 ลูกจางประจําผูใดปฏบิัตตินเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําและ

ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวา
ผูน้ันมีความชอบ จะไดรับบาํเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชยเครื่องเชิดชูเกียรต ิรางวัล 

หรือการไดเลื่อนขั้นคาจางตามควรแกกรณี 
  ขอ 23 การเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจํา ใหผูบังคับบญัชาพิจารณาโดยคํานึงถึง



คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสทิธผิลของงานที่ไดปฏิบัติมาความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการรักษาวนัิยและการปฏิบัตตินเหมาะสมกับการเปน
ลูกจางประจํา ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวธิีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
   การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําที่อยูในหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งใหอยู
ในดุลยพิสิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา 
   ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นคาจางประจําปใหลกูจางประจําผูใดให
ผูบังคับบญัชาแจงใหผูน้ันทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลือ่นขั้นคาจางให 
  ขอ 24 การเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจํา ใหดําเนินการตามขอ 23 และใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เปนผูสั่งเลื่อน 
  ขอ 25 การเลือ่นขั้นคาจางใหแกลูกจางประจําซึ่งถึงแกความตาย เน่ืองจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวนบําเหน็จใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  ขอ 26 ใหผูบงัคับบัญชามหีนาที่พัฒนาลูกจางประจําผูอยูใตบังคบับัญชาเพื่อให
รูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวธิีปฏบิัติราชการ บทบาทและหนาทีข่อง
ลูกจางประจํา แนวทางปฏบิัตตินเพื่อเปนลูกจางประจําที่ดี และเพื่อเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบญัชาปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางมีประสิทธภิาพ 
  ขอ 27 ใหผูบงัคับบัญชามหีนาที่ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ
ลูกจางประจําผูอยูใตบังคบับัญชาเพื่อใหประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นคาจาง พัฒนา
ลูกจางประจําและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจให
ลูกจางประจําผูอยูใตบังคบับัญชาปฎิบตัตินเหมาะสมกับการเปนลกูจางประจําและปฏบิัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน 

หมวด 4 
วินัยและการรกัษาวินัย 

------------ 
  ขอ 28 ลูกจางประจําตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 
   ลูกจางประจําผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัตติามขอกาํหนดทางวินัย
ตามที่กําหนดไวในหมวดนี ้ผูน้ันเปนผูกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอัน
ควรงดโทษตามที่กําหนดไวในหมวด 5 
  ขอ 29 ลูกจางประจําตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิใ์จ 
  ขอ 30 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยง
ธรรม 
   หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวา



จะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
   การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 
  ขอ 31 ลูกจางประจําตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการ 
  ขอ 32 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะเอาใจใส 
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
   การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสยีหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ 33 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 
   การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตร ีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ 34 ลูกจางประจําตองถือเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ
เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาต ิและตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก
ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
  ขอ 35 ลูกจางประจําตองรักษาความลับของทางราชการ 
   การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ 36 ลูกจางประจําตองปฏิบัตติามคําสัง่ของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถา
เห็นวาการปฎบิัตติามคําสั่งน้ันจะทําใหเสยีหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชน
ของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพ่ือใหผูบังคับบญัชาทบทวนคําสั่งน้ันก็ได 
และเม่ือไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคบับัญชายืนยนัใหปฏิบตัิตามคําสั่งเดิม ลกูจางประจําผู
อยูใตบังคบับญัชาตองปฏิบตัิตาม 
   การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัตติามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตใุหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ 37 ลูกจางประจําตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขาม
ผูบังคับบญัชาเหนือตน เวนแตผูบังคบับญัชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษชัว่ครั้งคราว 
  ขอ 38 ลูกจางประจําตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกป



ดาขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
  การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ 39 ลูกจางประจําตองถือและปฏบิัตติามระเบียบและแบบธรรมเนยีมของ
ทางราชการ และใหนําจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกลูกจางประจําโดยอนุโลม 
  ขอ 40 ลูกจางประจําตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการมิได 
   การละทิ้งหนาที่หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
เปนเหตุใหเสยีหายแกราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปน
เวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ 41 ลูกจางประจําตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการ
อยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางลูกจางประจํา
ดวยกันและผูรวมปฏิบตัิราชการ 
  ขอ 42 ลูกจางประจําตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและใหการ
สงเคราะหแกประชาชนผูตดิตอราชการเกี่ยวกับหนาทีข่องตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพ
เรียบรอย หามมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 
   การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ขอ 43 ลูกจางประจําตองไมกระทําการหรอืยอมใหผูอ่ืนกระทําการหา
ผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเทีย่งธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรตศิกัดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตน 
  ขอ 44 ลูกจางประจําตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันน้ันในหางหุนสวนหรือบริษัท 
  ขอ 45 กจางประจําตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่
ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัตติามระเบียบของทาง
ราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวยโดยอนุโลม 
  ขอ 46 ลูกจางประจําตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรตศิักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติ
ชั่ว 
   การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจาํคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผู



ประพฤติชัว่อยางรายแรง เปนความผิดวนัิยอยางรายแรง 
  ขอ 47 ใหผูบงัคับบัญชามหีนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใต
บังคับบญัชามีวินัยและปองกันมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคบับัญชากระทําผิดวนัิยและ
ดําเนินการทางวินัยแกลูกจางประจําผูอยูใตบังคบับัญชาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัย 
  การเสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคบับัญชามวีินัยใหกระทํา
โดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจการจูใจหรือการอื่น
ใดในอันที่จะเสริมสรางและพัฒนาทัศนคต ิจิตสํานึก และพฤติกรรมของลูกจางประจําผูอยูใต
บังคับบญัชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย 
   การปองกันมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคบับัญชากระทาํผิดวินัย ให
กระทําโดยการเอาใจใส สังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวนัิยในเรื่องอัน
อยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตามควรแกกรณีได 
   เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฎตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา
ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล ก็ใหยุติเรื่องไดถา
เห็นวากรณีมีมูล ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันท ี
   ผูบังคับบญัชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาทีต่ามหมวดนี้หรือปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูน้ันกระทาํผิดวินัย 
  ขอ 48 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ 

1. ภาคทัณฑ 
2. ตัดคาจาง 
3. ลดขั้นคาจาง 
4. ปลดออก 
5. ไลออก 

  ขอ 49 การลงโทษลูกจางประจําใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษให
เหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือ
ลงโทษผูทีไ่มมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถกูลงโทษไดกระทําผิดวินัยในกรณีใดตาม
ขอใด 

หมวด 5 
การดําเนินการทางวินัย 

---------- 
  ขอ 50 การดําเนินการทางวนัิยแกลูกจางประจําซึ่งมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิด
วินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยตุิธรรมโดยไมชักชา 
   การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรง ใหดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบญัชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวา



กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้
ตองแจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ
โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งน้ี เพ่ือใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
เม่ือดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามขอ 51 หรือขอ 
52 แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงใหยุติเรื่องได 
   การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามขอ 13 เปนผูสั่งแตงตัง้ 
   หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อใหไดความ
จริงและยุตธิรรม และอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 
  ขอ 51 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบญัชาสั่ง
ลงโทษภาคทณัฑ ตัดคาจาง หรือลดขั้นคาจางตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามี
เหตุอันควรลดหยอมจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ
ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเลก็นอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูก
ลงโทษตัดคาจาง ถาผูบังคบับัญชาเห็นวาผูน้ันควรจะตองไดรับโทษสูงกวาทีต่นมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูน้ันที่มีอํานาจเพื่อใหพิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษ
ตามควรแกกรณี 
   ในกรณีกระทาํผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให
โดยวากลาวตกัเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 
   การลงโทษตามขอน้ี ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษ
ลูกจางประจําผุอยูใตบังคบับัญชาในสถานโทษและอตัราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ขอ 52 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
ขอ 13 สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ในกรณีที่สั่งลงโทษไลออก ถา
มีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลด
ออก 
   ผูถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จเสมือน
วาผูน้ันลาออกจากราชการ 
  ขอ 53 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดที่
ปรากฎชัดแจงตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามขอ 13 จะดําเนินการตามขอ 52 โดยไมสอบสวนก็ได 
  ขอ 54 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรอืละเวนกระทาํการใดที่
พึงเห็นไดวาเปนความผิดวนัิยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบญัชา
ของผูน้ัน หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง



ราชการ หรือเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูน้ัน หรือมีกรณีถูกฟอง
คดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไม
เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผุน้ันจะออกจากราชการไปแลว เวนแตออก
จากราชการเพราะตายผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ตามขอ 50 และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูน้ันยังมิได
ออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฎวาผูน้ันกระทําผิดวินัยที่จะตอง
ลงโทษภาคทณัฑ ตัดคาจาง หรือลดขั้นคาจาง ก็ใหงดโทษเสียได 
  ขอ 55 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจน
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแต
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มี
อํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แต
ถาภายหลังปรากฎผลการสอบสวนพิจารณาวาผูน้ันมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะตอง
ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูน้ันกลบัเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงที่ไมสูง
กวาเดิมที่ผูน้ันมีคุณสมบัตติรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงน้ัน 
   เม่ือไดมีการสั่งใหลูกจางประจําผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไว
กอนตามวรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฎวาผูน้ันมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวนัิยอยาง
รายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือดําเนินการ
ทางวินัยตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
   ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการหรือ
สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผูน้ันมีสถานภาพเปนลูกจางประจําตลอดระยะเวลาระหวางที่
ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเสมือนวาผูน้ันเปนผูถูกสั่งพักราชการ 
   หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดาํเนินการ
เพ่ือใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ขอ 56 การลงโทษลูกจางประจําในสวนราชการที่มีกฎหมาย ระเบยีบ หรือ
ขอบังคับวาดวยวินัยโดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบนี้ หรือลงทัณฑ หรือลงโทษตามกฎหมาย 
หรือระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยวินัยน้ันอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได 
แตถาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามระเบียบน้ีก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 
พิจารณาดําเนินการตามทีก่ําหนดไวในระเบียบนี ้

หมวด 6 
การออกจากราชการ 



---------- 
  ขอ 57 ลูกจางประจําออกจากราชการ เม่ือ 

1. ตาย 
2. พนจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จ

ลูกจาง 
3. ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผล

ตามขอ 58 
4. ถูกสั่งใหออกตามขอ 14 ขอ 21 ขอ 55 ขอ 59 ขอ 60 ขอ 61 ขอ 

62 หรือขอ 63 หรือ 
5. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 

 วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม 
 การตอเวลาราชการใหลูกจางประจําที่ตองออกจากราชการตาม (2) รับราชการตอไปจะ
กระทํามิได 
  ขอ 58 นอกจากกรณีตามวรรคหา ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจาก
ราชการ ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตอผูบังคบับัญชา โดยใหยื่นลวงหนากอนวันที่จะขอ
ลาออกจากราชการไมนอยกวาสามสิบวนั เพ่ือใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เปนผูพิจารณา
อนุญาต 
   ในกรณีมีเหตผุลความจําเปนพิเศษ ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตให
ลูกจางประจําซึ่งประสงคจะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลวงหนานอย
กวาสามสิบวนัก็ได 
   ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาเห็นวาจําเปนเพ่ือ
ประโยชนแกราชการ จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกนิเกาสิบวันนบัตั้งแตวันขอ
ลาออกก็ได แตตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ 
และเม่ือครบกาํหนดเวลาทีย่ับยั้งแลวใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถดัจากวันครบกําหนดเวลาที่
ยับยั้ง 
   ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่ง
และไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
   ในกรณีที่ลูกจางประจําผูใดประสงคจะขอลาออกจากราชการเพื่อดํารง
ตําแหนงทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น ใหยิ่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบญัชา และใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผู
น้ันขอลาออก 
   หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให
ลาออกและการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย



วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ขอ 59 เม่ือลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูน้ันออกจากราชการ 
   ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและตอมา
ปรากฎวาผุน้ันมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามขออ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหารก็
ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง
เปนใหออกจากราชการตามขออ่ืนน้ันได 
  ขอ 60 ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจสั่งใหลูกจางประจําออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จลูกจางไดและการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ นอกจากใหทํา
ไดในกรณีที่กําหนดไวในขออ่ืนของระเบียบนี้แลว ใหทําไดในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ีดวยคอื 

1. เม่ือลูกจางประจําผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
ไดโดยสม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นสมควรใหออกจากราชการใหสั่งใหผูน้ัน
ออกจากราชการได 

2. เม่ือลูกจางประจําผูใดขาดคณุสมบัติตามขอ 6 (1) (4) (5) (6) (9) 
และ (10) ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูน้ันออกจากราชการได 

3. เม่ือลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เปนผูขาดคุณสมบัติทัว่ไปตามขอ 6 (3) และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวากรณีมีมูลก็ให
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนําขอ 61 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณี
ที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวาผูน้ันเปนผูขาดคุณสมบัติทัว่ไปตามขอ 6 (3) ก็ใหสั่งใหผู
น้ันออกจากราชการ 

4. เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
ขอ 13 สั่งใหลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงน้ันออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด หรือ 

5. เม่ือลูกจางประจําผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสทิธิผลในระดบัอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 
สั่งใหผูน้ันออกจากราชการ ทั้งน้ั ตามหลักเกณฑและวธิีการตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
  ขอ 61 เม่ือลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวา
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบตัิหนาที่ของคน บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤตติน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการราชการ และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวากรณีมี
มูล ถาใหผูน้ันปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 
13 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนีจ้ะตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ
พยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย เม่ือไดมีการ



สอบสวนแลวและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาเห็นวาสมควรใหออกจากราชการ ก็ให
สั่งใหผูน้ันออกจากราชการเพื่อรับบําเหนจ็ได 
   หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนโดยอนุโลม 
   ในกรณีที่เปนกรณีที่ปรากฎชัดแจงตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน จะดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมสอบสวนก็ได 
  ขอ 62 เม่ือลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 
50 และคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูน้ันไดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษไดตามขอ 52 วรรคหนึ่ง แตมี
มลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นซ่ึงถาใหปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก
ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูน้ันออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
  ขอ 63 เม่ือลูกจางประจําผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 จะสั่งใหผูน้ัน
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จก็ได 

หมวด 7 
การอุทธรณ 
----------- 

  ขอ 64 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี ้ใหผูน้ันมีสิทธิอุทธรณได
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 
   การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกาํหนด 
   ในกรณีที่สั่งใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบตัริาชการ ใหนําขอ 55 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

หมวด 8 
การรองทุกข 

----------- 
  ขอ 65 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบนี้ดวยเหตุใด ๆ 
ใหผูน้ันมีสิทธริองทุกขไดภายในสามสิบวนันับแตวันทราบคําสั่ง 
  ขอ 66 ลูกจางประจําผูใดเห็นวาผูบังคบับญัชาใหอํานาจหนาที่ปฏิบตัิตอตนโดย
ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัตขิองผูบงัคับบัญชาตอตนในกรณีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
พลเรือน ผูน้ันอาจรองทุกขตอผูบังคับบญัชาเพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได ทั้งน้ี เวน
แตกรณีที่มีสทิธิอุทธรณตามหมวด 7 ซ่ึงตองใหสิทธิอุทธรณตามที่กาํหนดไวในหมวดนั้น 



  ขอ 67 การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
และวธิีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

  ขอ 68 ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวธิีการเพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี ้ใหนําหลักเกณฑและวธิีการที่กาํหนดไวแลวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ 69 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจาก
ราชการอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูน้ัน
หรือสั่งใหผูน้ันออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการที่ใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือ
ใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามระเบียบนี ้เวนแต 

1. กรณีที่ผูบังคบับัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามระเบียบที่ใช
อยูในขณะนั้นไปแลวกอนวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยงัสอบสวนไมเสร็จ ใหสอบสวนตาม
ระเบียบนั้นตอไปจนกวาจะเสร็จ 

2. กรณีที่ไดมีการสอบสวนหรอืพิจารณาโดยถูกตองตามระเบียบที่ใช
อยูในขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่ระเบยีบนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณานั้นเปนอัน
ใชได 
  ขอ 70 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 ใหผูน้ันมีสิทธิอุทธรณไดตามขอ 64 
  ขอ 71 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 กอนวันที่ระเบยีบนี้ใชบังคับ
ใหผูน้ันมีสิทธริองทุกขไดตามขอ 65 
     ประกาศ ณ วนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537 
(ลงนาม) ไตรรงค สุวรรณครีี 
(นายไตรรงค สุวรรณคีรี) 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง 
  
  
  
 


