ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ. 2537
_________________________
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการให
เหมาะสมยิง่ ขึ้น กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.
2537 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2537 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือขอตกลงอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกลูกจางประจําของสวนราชการที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณราย
จาย
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด 1
บททั่วไป
_________________________
ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป
(3) เปนผูเ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบาน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(6) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(7) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคําสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(9) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(10) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(11) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ
(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ผูท จี่ ะเขารับราชการเปนลูกจางประจําซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) กระทรวง
การคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการไดสวนที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถาผูนั้นไดออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถาผูนั้นไดออกจากงาน
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หรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิด
ในกรณีทจุ ริตตอหนาที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได
การยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป
กระทรวงการคลังกําหนด

ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

ผูท เี่ ปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแตคุณสมบัติ
ตาม (7) หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง
ขอ 7 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจางประจําใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีทมี่ เี หตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ กระทรวงการคลังอาจอนุมัติใหแตงตั้งลูกจาง
ประจําทีม่ คี ุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวก็ได
ขอ 8 อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 9 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปของลูกจางประจํา ให
เปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน
การลาหยุดราชการของลูกจางประจํา

ใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการมาใชบังคับโดย

อนุโลม
ขอ 10 สวนราชการใดมีความจําเปนไมอาจปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทําความตก
ลงกับกระทรวงการคลังเปนราย ๆ ไป
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หมวด 2
การบรรจุและการแตงตั้ง
_________________________
ขอ 11 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจําเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุ
และแตงตัง้ จากผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ใน
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกเวนแตการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจําตามขอ
19 และขอ 20
หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัด
เลือก ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขั้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 12 ผูสอบคัดเลือกหรือผูไดรับคัดเลือกซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนจากระทรวงการคลัง หรือขาดคุณ
สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอนหรือภายหลังการสอบ
คัดเลือกจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได
ขอ 13 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจําและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหปลัด
กระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาซึ่งเปนผูบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ขอ 14 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจําและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ 11 วรรค
หนึง่ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับบรรจุเปนเวลาไมตํ่ากวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป
นับแตวนั เขาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนตนไป โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาวาผูนั้นมี
ความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวาผูนั้นมีผลการ
ประเมินตํากว
่ ามาตรฐานที่กําหนดไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะ
ครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่

5
ราชการดังกลาวแลว และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวาควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผู
นั้นรับราชการตอไป
ลูกจางประจําซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น
ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม
ลูกจางประจําซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 59
และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามขออื่น
ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามขอ 59 เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สามหรือตามขออื่นนั้นได
ลูกจางประจําผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัย ใหผู
บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไวในหมวด 5 และถาผูนั้นมีกรณีที่จะตองออกจากราชการตาม
วรรคสาม ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสามไปกอน
ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคหาใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคย
เปนลูกจางประจํา
แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับคาจางหรือผล
ประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ขอ 15 ลูกจางประจําตําแหนงใดจะบังคับบัญชาลูกจางประจําในหนวยงานใด ในฐานะใด ใหเปน
ไปตามที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มอบหมาย
ขอ 16 การโอนลูกจางประจําไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงลูกจางประจําในตางกระทรวง ทบวง
กรม อาจทําไดเมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว โดยให
แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงในระดับและรับคางจางที่ไมสูงกวาเดิม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง
การคลังกําหนด
ขอ 17 การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหมในกรมหรือสวนราชการที่
มีฐานะเปนกรมเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 18 ลูกจางประจําผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ 16 หรือขอ 17 หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น โดยไมไดรับอนุมัติจากระทรวง
การคลังอยูกอน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 แตงตั้งใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่น
โดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับคาจาง
หรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํ ารง
ตําแหนงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
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ลูกจางประจําผูไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
คาจางตามที่จะพึงไดรับตามสภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่จะไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ขอ 19 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหารอัน
เสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณ
สมบัตติ ามขอ 6 และไมไดเปนผูถูกเปลี่ยนแปลงคําสั่งตามขอ 59 เปนใหออกจากราชการตามขออื่น หาก
ประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในสวนราชการเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันพนจาก
ราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจางตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ลูกจางประจําผูไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกสั่งให
ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อ
ไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ
เวนแตลกู จางประจําผูนั้นไดขอรับบําเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ขอ 20 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลวและไมใชเปนกรณีออกจากราชการในระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผู
มีอานาจสั
ํ
่งบรรจุตามขอ 13 สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนดได
ขอ 21 ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางประจําตําแหนงใด หากภายหลัง
ปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไวในขอ 6 โดยไมไดรับการยกเวนจากกระทรวงการคลัง หรือ
ขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ 7 โดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู
กอนหรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ตองหานั้นใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติ
ไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราช
การกอนมีคําสั่งใหออกนั้นและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับ
บําเหน็จได
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หมวด 3
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
_________________________
ขอ 22 ลูกจางประจําผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําและปฏิบัติราชการมีประ
สิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ จะไดรับ
บําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นคาจางตามควรแก
กรณี
ขอ 23 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา ทั้งนี้ ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
การเลือ่ นขั้นคาจางลูกจางประจําที่อยูในหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับ
บัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นคาจางประจําปใหลูกจางประจําผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอม
ทัง้ เหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นคาจางให
ขอ 24 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ใหดําเนินการตามขอ 23 และใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
ขอ 13 เปนผูสั่งเลื่อน
ขอ 25 การเลื่อนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจําซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนกรณีพเิ ศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอ 26 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของลูกจางประจํา แนวทางปฏิบัติเพื่อเปน
ลูกจางประจําที่ดี และเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหลูกจาง
ประจําผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

8
ขอ 27 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจําผูอยูใตบังคับ
บัญชาเพือ่ ใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นคาจาง พัฒนาลูกจางประจําและเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเปนลูกจางประจําและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

หมวด 4
วินัยและการรักษาวินัย
_________________________
ขอ 28 ลูกจางประจําตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ
ลูกจางประจําผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดทางวินัยตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ ผู
นัน้ เปนผูก ระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่กําหนดไวในหมวด 5
ขอ 29 ลูกจางประจําตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ 30 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทาง
ออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบตั ิหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิ
ควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 31 ลูกจางประจําตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลหรือความกาวหนาแกราชการ
ขอ 32 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะเอาใจใส ระมัดระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินยั อยางรายแรง
ขอ 33 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ
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การปฏิบตั ิหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐ
มนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางราย
แรง
ขอ 34 ลูกจางประจําตองถือเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจ
เปนภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
ขอ 35 ลูกจางประจําตองรักษาความลับของทางราชการ
การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินยั อยางรายแรง
ขอ 36 ลูกจางประจําตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทํา
ใหเสียหายแกราชการ หรือจําเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือทัน
ทีเพือ่ ใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันให
ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
การขัดคํ าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ 37 ลูกจางประจําตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
ขอ 38 ลูกจางประจําตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควร
ตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ 39 ลูกจางตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และใหนํา
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
แกลูกจางประจําโดยอนุโลม
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ขอ 40 ลูกจางประจําตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสม
ควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ 41 ลูกจางประจําตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่เปน
การกลัน่ แกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางลูกจางประจําดวยกันและผูรวมปฏิบัติ
ราชการ
ขอ 42 ลูกจางประจําตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูต ดิ ตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความสุภาพเรียบรอย หามมิใหดู
หมิน่ เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
การดูหมิน่ เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินยั อยางรายแรง
ขอ 43 ลูกจางประจําตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําให
เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ขอ 44 ลูกจางประจําตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
ขอ 45 ลูกจางประจําตองวางตนเปนกลางทางการเมือนในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการ
ปฏิบตั กิ ารอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการ
เมืองของขาราชการดวยโดยอนุโลม
ขอ 46 ลูกจางประจําตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของ
ตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความ
ผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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ขอ 47 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย
และปองกันมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยและดําเนินการทางวินัยแกลูกจางประจําผู
อยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัย
การเสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยใหกระทําโดยการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสราง
และพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย
การปองกันมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
ใหกระทําโดยการเอาใจใส
สังเกตการ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดําเนินการปองกันตาม
ควรแกกรณีได
เมือ่ มีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาลูกจางประจําผูใดกระทําผิด
วินยั โดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูล
หรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล ก็ใหยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูล ก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที
ผูบ งั คับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือ
วาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 48 โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ภาคทัณฑ
ตัดคาจาง
ลดขั้นคาจาง
ปลดออก
ไลออก

ขอ 49 การลงโทษลูกจางประจําใหทําเปนคําสั่ง ผูสั่งลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความ
ผิด และมิใหเปนไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคํา
สัง่ ลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษไดกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามขอใด
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หมวด 5
การดําเนินการทางวินัย
_________________________
ขอ 50 การดําเนินการทางวินัยแกลูกจางประจําซึ่งมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินัย ใหสอบสวน
เพือ่ ใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหดําเนินการ
ตามวรรคหนึง่ ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบ
สวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผู
ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอ
กลาวหา เมือ่ ดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการตามขอ 51 หรือขอ
52 แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เปนผูสั่งแตง
ตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม และอํานาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือนโดยอนุโลม
ขอ 51 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัด
คาจาง หรือลดขั้นคาจางตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย
หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดคาจาง ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นควรจะ
ตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ
ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นที่มีอํานาจเพื่อให
พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแกกรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือให
ทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได
การลงโทษตามขอนี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 52 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ในกรณีที่สั่งลงโทษไลออก ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษตํ่ากวาปลดออก
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ผูถ กู สั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ
ขอ 53 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 จะดําเนินการตามขอ
52 โดยไมสอบสวนก็ได
ขอ 54 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
หรือเปนการกลาวหาเปน
หนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาเวนแต
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษแมภายหลังผูนั้นจะออกจากราช
การไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาตามขอ 50 และดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิได
ออกจากราชการ
เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง หรือลดขั้นคาจาง ก็ใหงดโทษเสียได
ขอ 55 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดน
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราช
การไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิ
ไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจาก
ราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
เมือ่ ไดมกี ารสั่งใหลูกจางประจําผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว ภาย
หลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ
13 มีอานาจดํ
ํ
าเนินการสืบสวนหรือดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการหรือสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอ นออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ก็ใหผู
นั้นมีสถานภาพเปนลูกจางประจําตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเสมือนวาผูนั้น
เปนผูถูกสั่งพักราชการ
คาจาง เงินอื่นที่จายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงินดังกลาวของผูถูกสั่งพัก
ราชการและผูถ ูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผู
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ถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพัก
ราชการ
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาให
พักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ขอ 56 การลงโทษลูกจางประจําในสวนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยวินัยโดย
เฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบนี้ หรือลงทัณฑ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือขอบังคับวา
ดวยวินยั นัน้ อยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได แตถาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ตามระเบียบนี้ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
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หมวด 6
การออกจากราชการ
_________________________
ขอ 57 ลูกจางประจําออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พนจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
(3) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามขอ 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) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
โดยอนุโลม
การตอเวลาราชการใหลูกจางประจําที่ตองออกจากราชการตาม (2) รับราชการตอไปจะกระทํามิได
ขอ 58 นอกจากกรณีตามวรรคหา ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชา โดยใหยื่นลวงหนากอนวันที่จะขอลาออกจากราชการไมนอยกวา
สามสิบวัน เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เปนผูพิจารณาอนุญาต
ในกรณีมเี หตุผลความจําเปนพิเศษ ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตใหลูกจางประจําซึ่งประสงคจะลาออก
จากราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลวงหนานอยกวาสามสิบวันก็ได
ในกรณีทผี่ มู อี ํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ จะยับยั้ง
การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได
แตตองแจงการยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมี
ผลตัง้ แตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้ง
ถาผูม ีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมไดยับยั้งการอนุญาต
ใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก
ในกรณีทลี่ ูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผู
บังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้งการอนุญาต
ใหลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
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ขอ 59 เมื่อลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตอง
ถูกสัง่ ใหออกจากราชการตามขออื่นอยูกอนไปรับราชการทหารก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจ
เปลีย่ นแปลงคําสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการตามขออื่นนั้นได
ขอ 60 ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางไดและการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ นอก
จากใหทาได
ํ ในกรณีที่กําหนดไวในขออื่นของระเบียบ ใหทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ดวยคือ
(1) เมือ่ ลูกจางประจําผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสมํ่าเสมอ ถาผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นสมควรใหออกจากราชการใหสั่งผูนั้นออกจากราชการได
(2) เมือ่ ลูกจางประจําผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (1) (4) (5) (6) (9) หรือ (10) ใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการได
(3) เมือ่ ลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป
ตามขอ 6 (3) และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวากรณีมีมูลก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยไมชักชา และใหนําขอ 61 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวาผู
นัน้ เปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 6 (3) ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
(4) เมือ่ ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหลูกจางประจําผู
ดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือ
(5) เมือ่ ลูกจางประจําผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ขอ 61 เมื่อลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถใน
อันทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่ของตน บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ราชการ และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสีย
หายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการ
สอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหา
ทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา
ไดดว ย เมื่อไดมีการสอบสวนแลวและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาเห็นวาสมควรใหออกจากราช
การ ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได
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หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ในกรณีที่เปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
จะดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมสอบสวนก็ได
ขอ 62 เมื่อลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 50 และคณะ
กรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษไดตามขอ 52 วรรคหนึ่ง แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวนนั้นซึ่งถาใหปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13
สัง่ ใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได
ขอ 63 เมื่อลูกจางประจําผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือตองรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูก
ลงโทษปลดออกหรือไลออก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จก็
ได

หมวด 7
การอุทธรณ
_________________________
ขอ 64 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ในกรณีที่สั่งใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติราชการ ใหนําขอ 55 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หมวด 8
การรองทุกข
_________________________
ขอ 65 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบนี้ดวยเหตุใด ๆ ใหผูนั้นมีสิทธิรอง
ทุกขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ขอ 66 ลูกจางประจําผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไม
ปฏิบตั ติ อ ตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน
ในกรณีตามทีก่ าหนดไว
ํ
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ผูนั้นอาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชา
เพือ่ ขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่มีสิทธิอุทธรณตามหมวด 7 ซึ่งตองใชสิทธิ
อุทธรณตามที่กําหนดไวในหมวดนั้น
ขอ 67 การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
กระทรวงการคลังกําหนด

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

บทเฉพาะกาล
_________________________
ขอ 68 ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ใหนําหลัก
เกณฑและวิธกี ารที่กําหนดไวแลวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.
2525 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 69 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการที่ใชอยูในขณะนั้น สวนการสอบสวน
การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการตามระเบียบนี้เวนแต
(1) กรณีทผี่ บู งั คับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอน
วันทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ ใหสอบสวนตามระเบียบนี้ตอไปจนกวาจะเสร็จ
(2)กรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลว
กอนวันทีร่ ะเบียบนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณานั้นเปนอันใชได
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ขอ 70 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2525 ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามขอ 64
ขอ 71 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามขอ 65
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537
(ลงนาม)

ไตรรงค สุวรรณคีรี

(นายไตรรงค สุวรรณคีรี)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เผยแพรโดย… งานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

