
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

                โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
ใหเหมาะสมยิง่ขึ้น กระทรวงการคลังดวยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
                ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
                ขอ ๒  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตนไป 
 
                ขอ ๓  ใหยกเลิก 
                (๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
                (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                บรรดาระเบยีบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําส่ัง หรือขอตกลงอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลว
ในระเบยีบนี ้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
                ขอ ๔  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับแกลูกจางประจําของสวนราชการที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
รายจาย 
 
                ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงการคลงัรักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 
                 

                ขอ ๖  ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจําตองมคีุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ 
                (๑) มีสัญชาติไทย 
                (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
                (๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย 
 



 
ทรงเปนประมขุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
                (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานนั แพทยประจาํตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบาน 
                (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
                (๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือน 
                (๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพกัราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
                (๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
                (๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
                (๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                (๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐ 
                (๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวนิัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
                (๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
                (๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
                ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจําซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๘) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๕) 
กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สวนผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๒) หรือ (๑๓)  
ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๔) ถาผูนั้น 
ไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนให เขารับราชการ 
ได 
                การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณทีี่ขาดคุณสมบตัิทั่วไปใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                ผูที่เปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแต
คุณสมบัติตาม (๗) หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคณุสมบัติตามวรรคสอง 



                ขอ ๗  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลกูจางประจําใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
                ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให
แตงตั้งลูกจางประจําที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวกไ็ด 
 
                ขอ ๘  อัตราคาจางใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๙  วันเวลาทํางาน วันหยดุราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป ใหเปนไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรบัขาราชการพลเรือน 
                การลาหยุดราชการของลูกจางประจํา ใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 
                ขอ ๑๐  สวนราชการใดมีความจาํเปนไมอาจปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้ใหขอทํา 
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนราย ๆ ไป 

หมวด ๒ 
การบรรจุและการแตงตั้ง 

                 

                ขอ ๑๑  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจําเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุ
และแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้ง 
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก เวนแตการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน 
ลูกจางประจําตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ 
                หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือก ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับ 
คัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๑๒  ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุและแตงตัง้ให
ดํารงตําแหนงใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบตัิทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนจากกระทรวงการคลัง หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอนหรือภายหลังการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได 
 
                ขอ ๑๓  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจําและการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง ให
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 



 
                ขอ ๑๔  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจําและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงตามขอ ๑๑ 
วรรคหนึ่ง ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทีไ่ดรับบรรจุเปนเวลาไมต่ํากวาหกเดือนแตไมเกิน
หนึ่งปนับแตวนัเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนตนไป โดยอยูในความดแูลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย 
                การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณาวาผูนั้น
มีความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวาผูนัน้มีผลการ
ประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กาํหนด ไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะ
ครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการดังกลาวแลว และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวาควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนั้น
รับราชการตอไป 
                ลูกจางประจําซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงอ่ืน
ใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
                ลูกจางประจําซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 
๕๙ และตอมาปรากฏวาผูนัน้มีกรณีทีจ่ะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือขออ่ืน ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามขอ ๕๙ เปนใหออกจากราชการตาม 
วรรคสามหรือตามขออ่ืนนั้นได 
                ลูกจางประจําผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิด 
วินัย ใหผูบังคบับัญชาดําเนนิการทางวนิัยตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ และถาผูนั้นมกีรณีที่จะตอง 
ออกจากราชการตามวรรคสาม ก็ใหผูบังคบับัญชาดําเนนิการตามวรรคสามไปกอน 
                ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคหา ใหถือเสมือนวาผูนั้น      
ไมเคยเปนลูกจางประจํา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับคาจางหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนัน้อยูระหวางทดลอง 
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
                ขอ ๑๕  ลูกจางประจําตําแหนงใดบังคับบัญชาลูกจางประจําในหนวยงานใด ในฐานะใด            
ใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มอบหมาย 
 
                ขอ ๑๖  การโอนลูกจางประจําไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงลูกจางประจําในตางกระทรวง  
ทบวง กรม อาจทําไดเมื่อผูมอํีานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว  
โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับและรับคาจางที่ไมสูงกวาเดิม  ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและวธีิการ 



ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๑๗  การแตงตัง้ลูกจางประจาํผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหมในกรม หรือสวน
ราชการที่มีฐานะเปนกรมเดยีวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๑๘  ลูกจางประจําผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗  หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น โดยไมไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังอยูกอน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ แตงตั้งใหผูนั้นกลับไปดาํรงตําแหนงเดมิหรือ
ตําแหนงอ่ืนโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และ
การรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดทีไ่ดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่ผูนั้นมีคณุสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
                ลูกจางประจําไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตาํแหนงอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
คาจางตามที่จะพึงไดรับตามสภาพเดิม และใหถือวาผูนัน้ไมมีสถานภาพอยางใดในการที่จะไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ 
 
                ขอ ๑๙  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหาร 
อันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาด
คุณสมบัติตามขอ ๖ และไมไดเปนผูถูกเปลีย่นแปลงคําส่ังตามขอ ๕๙ เปนใหออกจากราชการตามขออ่ืน 
หากประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในสวนราชการเดิมภายในกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวัน    
นบัแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ
รับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 
                ลูกจางประจําผูไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกส่ังให
ออกจากราชการรวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และวนัรับราชการ  
เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจาก
ราชการเวนแตลูกจางประจําผูนั้นไดขอรับบําเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรบั
ราชการทหาร 

                ขอ ๒๐  ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลวและไมใชเปนกรณีออกจากราชการ 
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนัน้ 
เขารับราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดได 
 
                ขอ ๒๑  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางประจําตําแหนงใด หากภายหลัง



ปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดในขอ ๖ โดยไมไดรับการยกเวนจากกระทรวงการคลัง หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๗ โดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอน 
หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ตองหานั้น ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนีไ้มกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไป
ตามอํานาจและหนาที ่และการรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดทีไ่ดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ
กอนมีคําส่ังใหออกนั้นและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับ
บําเหน็จได 
 

หมวด ๓ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

                 

                ขอ ๒๒  ลูกจางประจําผูใดปฏิบตัิตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําและปฏิบัติราชการ         
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ           
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกยีรติ รางวัล หรือการไดเล่ือนขั้นคาจาง      
ตามควรแกกรณ ี
 
                ขอ ๒๓  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณภาพ 
และปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ 
ในการปฏิบัติงานตลอดจนการรักษาวินยัและการปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนลูกจางประจํา  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําที่อยูในหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลพินิจของ 
ผูบังคับบัญชาที่จะพจิารณา 
                ในกรณีที่ไมเล่ือนขั้นคาจางประจําปใหลูกจางประจําผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น 
ทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเล่ือนขั้นคาจางให 
 
                ขอ ๒๔  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหดําเนินการตามขอ ๒๓ และใหผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามขอ ๑๓ เปนผูส่ังเลื่อน 
 
                ขอ ๒๕  การเลื่อนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจําซ่ึงถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๒๖  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรูระเบียบ      



แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของลูกจางประจํา แนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเปนลูกจางประจําที่ด ีและเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม      
อันจะทําใหลูกจางประจําอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
                ขอ ๒๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา 
ผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตัง้ เล่ือนขั้นคาจาง พัฒนาลูกจางประจําและเพิ่มพูน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ และมหีนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชา 
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา และปฏิบัตริาชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวนิัย 

                 

                ขอ ๒๘  ลูกจางประจําตองรักษาวินยัโดยเครงครัดอยูเสมอ ลูกจางประจําผูใดฝาฝนขอหาม  
หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหมวดนี ้ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวนิัย จะตองไดรับโทษทางวินยั เวนแตมีเหตุ
อันควรงดโทษตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ 
 
                ขอ ๒๙  ลูกจางประจําตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย  
ทรงเปนประมขุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 
                ขอ ๓๐  ลูกจางประจําตองปฏิบัตหินาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 
                หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยตรง หรือทางออม
หาประโยชนใหแกตนเองหรอืผูอ่ืน 
                การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรอืผูอ่ืนไดประโยชน    
ที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผดิวินยัอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๑  ลูกจางประจําตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา 
แกราชการ 
 
                ขอ ๓๒  ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง 
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
                การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 



                ขอ ๓๓  ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสยีหายแกราชการ 
                การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด 
วินัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๔  ลูกจางประจําตองถือเปนหนาที่พเิศษที่จะตองสนใจและรับทราบเหตุการณ 
เคล่ือนไหว อันอาจเปนภยนัตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยนัตรายซึ่งจะบงัเกิดแกประเทศชาติ 
จนเต็มความสามารถ 
 
                ขอ ๓๕  ลูกจางประจําตองรักษาความลับของทางราชการ 
                การเปดเผยความลบัของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๖  ลูกจางประจําตองปฏิบัตติามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาที่ราชการ 
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติ 
ตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอ 
ความเหน็เปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเหน็แลว  
ถาผูบังคับบัญชายืนยนัใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
                การขัดคําส่ังหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการ 
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตใุหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๗  ลูกจางประจําตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา 
เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
 
                ขอ ๓๘  ลูกจางประจําตองไมรายงานเทจ็ตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด 
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
                การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๙  ลูกจางประจําตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง 
ราชการและใหนําจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ 



ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับลูกจางประจําโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๔๐  ลูกจางประจําตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที ่
ราชการมิได 
                การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมเีหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแก 
ราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดยีวกันเปนเวลาเกนิกวาสิบหาวันโดยไมมี 
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๔๑  ลูกจางประจําตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทาํการอยางใด 
ที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางลูกจางประจําดวยกันและ 
ผูรวมปฏิบัติราชการ 
 
                ขอ ๔๒  ลูกจางประจําตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและ 
ใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสภุาพ 
เรียบรอย หามมิใหดหูมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูตดิตอราชการ 
                การดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี ่หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๔๓  ลูกจางประจําตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชน 
อันอาจทําใหเสียความเทีย่งธรรม หรือเส่ือมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 
                ขอ ๔๔  ลูกจางประจําตองไมเปนกรรมการผูจดัการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนง 
อ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 
                ขอ ๔๕  ลูกจางประจําตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกีย่วของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวยโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๔๖  ลูกจางประจําตองรักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศกัดิ์ของตําแหนง 
หนาที่ราชการของตนมิใหเสือ่มเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
                การกระทําความผดิอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคกุโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดใหจําคกุ หรือใหรับโทษที่หนกักวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 



หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เปนความผิดวินยั 
อยางรายแรง 
 
                ขอ ๔๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับ 
บัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคบับัญชากระทาํผิดวินยั และดําเนินการทางวินยัแกลูกจางประจํา 
ผูอยูใตบังคับบัญชา ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลวา กระทําผิดวินยั 
                การเสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชามีวินยั ใหกระทําโดย 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรอืการอื่นใด 
ในอันที่จะเสรมิสรางและพฒันาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไป 
ในทางที่มีวนิยั 
                การปองกันมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบญัชากระทําผิดวินัย ใหกระทาํโดยการ 
เอาใจใสสังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกดิการกระทําผิดวินยัในเรื่องอันอยูในวิสัยทีจ่ะดําเนินการ 
ปองกันตามควรแกกรณีได 
                เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนทีส่งสัยวาลูกจางประจําผูใด 
กระทําผิดวนิัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคบับัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน 
วากรณีมมีูลหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล ก็ใหยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล ก็ใหดําเนินการทางวนิัย 
ทันที 
                ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบตัิหนาที่ตามหมวดนีห้รือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดย 
ไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยั 
 
                ขอ ๔๘  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
                (๑) ภาคทัณฑ 
                (๒) ตัดคาจาง 
                (๓) ลดขั้นคาจาง 
                (๔) ปลดออก 
                (๕) ไลออก 
 
                ขอ ๔๙  การลงโทษลูกจางประจาํใหทําเปนคําส่ัง ผูส่ังลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสม 
กับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผดิ  
ในคําส่ังลงโทษ ใหแสดงวาผูถูกลงโทษไดกระทําผิดวินยัในกรณใีด ตามขอใด 

หมวด ๕ 
การดําเนนิการทางวินยั 

                 



                ขอ ๕๐  การดําเนนิการทางวนิัยแกลูกจางประจําซ่ึงมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินยั  
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 
                การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณกีลาวหาวากระทาํผิดวินยัอยางไมรายแรง  
ใหดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณกีลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรง  
ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยาน 
หลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหาเทาที่มใีหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบช่ืุอพยานกไ็ด   
ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชีแ้จงและนําสืบแกขอกลาวหาเมื่อดําเนินการแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา 
ไดกระทําผิดวนิัยกใ็หดําเนินการตามขอ ๕๑ หรือขอ ๕๒ แลวแตกรณ ีถายงัฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา 
กระทําผิดวนิัย จึงจะยุติเร่ืองได 
                การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
เปนผูส่ังแตงตัง้ 
                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม  
และอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๕๑  ลูกจางประจําผูใดกระทาํผิดวนิยัอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ 
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง หรือลดข้ันคาจางตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกบัความผิด ถามีเหตุอันควร 
ลดหยอนจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทณัฑใหใชเฉพาะกรณ ี
กระทําผิดวนิัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดคาจาง ถาผูบังคับ 
บัญชาเห็นวาผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา 
ของผูนั้นที่มีอํานาจเพื่อใหพจิารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแกกรณี 
                ในกรณีกระทําความผิดวินยัเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาว 
ตักเตือนหรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 
                การลงโทษตามขอนี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลูกจางประจําผูอยูใตบังคับ 
บัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพยีงใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลงักําหนด 
 
                ขอ ๕๒  ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ในกรณีทีส่ั่งลงโทษไลออก ถามีเหตุอันควร 
ลดหยอนจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 
                ผูถูกสั่งลงโทษปลดออกตามขอนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จเสมือนวาผูนั้นลาออกจาก 
ราชการ 
 
                ขอ ๕๓  ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินยัอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดที่ปรากฏ 



ชัดแจงตามทีก่าํหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
จะดําเนินการตามขอ ๕๒ โดยไมสอบสวนก็ได 
 
                ขอ ๕๔  ลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใด 
ที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวนิัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น  
หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปน 
การกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา 
ความผิดอาญาเวนแตความผดิที่ไดกระทําโดยประมาททีไ่มเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
แมภายหลังผูนั้นจะออกราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตายผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
มีอํานาจดําเนนิการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๕๐ และดําเนนิการทางวินยัตามทีก่ําหนดในหมวดนี ้
ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยงัมิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนัน้ 
กระทําผิดวนิัยที่จะตองลงโทษภาคทณัฑ ตดัคาจาง หรือลดขั้นคาจางกใ็หงดโทษเสยีได 
 
                ขอ ๕๕  ลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจสั่งพักราชการ 
หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังผลการสอบสวน 
พิจารณาปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  
และไมมีกรณทีี่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนกใ็หผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้น 
กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงทีไ่มสูงกวาเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 
                เมื่อไดมีการสั่งใหลูกจางประจําผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตาม 
วรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมกีรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก  
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือดําเนนิการทางวินัยตามที่กําหนดไว 
ในระเบยีบนี ้
                ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการหรือส่ังใหผูถูกสั่ง 
ใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนทีม่ิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินยั 
อยางรายแรง ก็ใหผูนัน้มีสถานภาพเปนลูกจางประจําตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 
                คาจาง เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงนิดังกลาว 
ของผูถูกสั่งพักราชการและผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบยีบวาดวย 
การนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวา 
ผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 



                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนนิการเพื่อใหเปนไปตามผลการ 
สอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม 
 
                ขอ ๕๖  การลงโทษลูกจางประจาํในสวนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ 
วาดวยวินยัโดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบยีบนี้ หรือลงทณัฑ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบยีบ  
หรือขอบังคับวาดวยวินยันั้นอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณแีละพฤติการณกไ็ด แตถาเปนการ 
กระทําผิดวนิัยอยางรายแรงตามระเบียบนี้กใ็หผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณาดําเนินการ 
ตามที่กําหนดไวในระเบยีบนี้ 

หมวด ๖ 
การออกจากราชการ 

                 

                ขอ ๕๗  ลูกจางประจําออกจากราชการ เมื่อ 
                         (๑) ตาย 
                         (๒) พนจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหนจ็ลูกจาง 
                         (๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผล 
ตามขอ ๕๘ 
                         (๔) ถูกสั่งใหออกตามขอ ๑๔ ขอ ๒๑ ขอ ๕๕ ขอ ๕๙ ขอ ๖๐ ขอ ๖๑ ขอ ๖๒  
หรือขอ ๖๓ หรือ 
                         (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 
                วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ 
พลเรือนโดยอนุโลม 
                การตอเวลาราชการใหลูกจางประจําที่ตองออกจากราชการตาม (๒) รับราชการตอไป 
จะกระทํามิได 
 
                ขอ ๕๘  นอกจากกรณีตามวรรคหา ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ  
ใหยืน่หนังสือขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชา โดยใหยื่นลวงหนากอนที่จะขอลาออกจากราชการ 
ไมนอยกวาสามสิบวัน เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 
                ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตใหลูกจางประจาํซ่ึงประสงค 
จะลาออกจากราชการยื่นหนงัสือขอลาออกจากราชการลวงหนานอยกวาสามสิบวันกไ็ด 



                ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณาเหน็วาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ  
จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวนัขอลาออกกไ็ด แตตองแจง 
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบกาํหนดเวลาที่ยบัยั้งแลว 
ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวนัครบกําหนดเวลาทีย่ับยั้ง 
                ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมไดยับยั้ง 
การอนุญาตใหลาออกตามวรรคสาม ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
                ในกรณีที่ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพือ่ดํารงตําแหนงทาง 
การเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
ใหยืน่หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 
                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนญุาตใหลาออกและ 
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบ 
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๕๙  ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
ใหผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการ 
                ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและตอมาปรากฏวาผูนั้น 
มีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามขออ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหารก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามขอ ๑๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการ 
ตามขออ่ืนนั้นได 
 
                ขอ ๖๐  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหนจ็ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางได และการสั่งใหออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหนจ็ นอกจากใหทําไดในกรณทีี่กําหนดไวในขออ่ืนของระเบียบนี้แลว ใหทําไดในกรณีใด 
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้ดวยคือ 
                (๑) เมื่อลูกจางประจําผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบตัิหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ  
ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นสมควรใหออกจากราชการ ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 
                (๒) เมื่อลูกจางประจําผูใดขาดคณุสมบัติตามขอ ๖ (๑) (๔) (๕) (๖) (๙)  
หรือ (๑๐) ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 
                (๓) เมื่อลูกจางประจําผูใดมกีรณถูีกกลาวหาหรอืมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน 
ผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ (๓) และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวากรณีมมีูลก็ใหส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนําขอ ๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบตัิทั่วไปตามขอ ๖ (๓) ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 



                (๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตาํแหนงใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
ส่ังใหลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง 
กําหนด หรือ 
                (๕) เมื่อลูกจางประจําผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้น 
ออกจากราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ 
พลเรือนโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๖๑  เมื่อลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน 
ความสามารถในอันที่จะปฏบิัติหนาที่ของตน บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
กับตําแหนงหนาที่ราชการและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นปฏิบัติราชการ 
ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการกใ็หผูมีอํานาจตามขอ ๑๓ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย 
ไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหา 
เทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง 
และนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย เมื่อไดมกีารสอบสวนแลวและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณา 
เห็นวาสมควรใหออกจากราชการ ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
                ในกรณีที่เปนกรณทีี่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบ 
ขาราชการพลเรือนจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมสอบสวนก็ได 
 
                ขอ ๖๒  เมื่อลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๕๐  
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณมีีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง  
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอทีจ่ะลงโทษไดตามขอ ๕๒ วรรคหนึ่ง แตมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นซึ่งถาใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสยีหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
 
                ขอ ๖๓  เมื่อลูกจางประจําผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังศาล หรือตองรับโทษจาํคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ ซ่ึงยังไมถึงกับ 
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหนจ็ก็ได 



หมวด ๗ 
การอุทธรณ 
                 

                ขอ ๖๔  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี ้ใหผูนัน้มีสิทธิอุทธรณไดภายใน 
สามสิบวันนับแตวนัทราบคําส่ัง 
                การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 
                ในกรณีส่ังใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติราชการ ใหนําขอ ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๘ 
การรองทุกข 

                 

                ขอ ๖๕  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบนี้ดวยเหตใุด ๆ ใหผูนัน้ 
มีสิทธิรองทุกขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
 
                ขอ ๖๖  ลูกจางประจําผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดย 
ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคบัของใจอันเกดิจากการปฏิบัติ 
ของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ผูนั้นอาจ 
รองทุกขตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได  ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ 
ตามหมวด ๗ ซ่ึงตองใชสิทธิอุทธรณตามที่กําหนดไวในหมวดนั้น 
 
                ขอ ๖๗  การรองทุกขและการพจิารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
                 

                ขอ ๖๘  ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพือ่ปฏิบัติการตามระเบียบนี ้ 
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวแลวตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ 
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใชบังคับอนุโลม 
 
                ขอ ๖๙  ลูกจางประจําผูใดมกีรณกีระทําผิดวนิัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการ 
อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้น 
ออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการที่ใชอยูในขณะนั้น  



สวนการสอบสวน การพิจารณาและการดาํเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการ 
ตามระเบียบนี ้เวนแต 
                (๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามระเบียบทีใ่ชอยูในขณะนัน้ 
ไปแลวกอนวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามระเบยีบนั้นตอไปจนกวา 
จะเสร็จ 
                (๒) กรณีที่ไดมกีารสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูขณะนั้น 
เสร็จไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณานั้นเปนอนัใชได 
 
                ขอ ๗๐  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามขอ ๖๔ 
 
                ขอ ๗๑  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกข 
ไดตามขอ ๖๕ 
 
 
                                                ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                                                            ไตรรงค  สุวรรณคีรี 
                                                         (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) 
                                                  รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 


