
 
 

 

                                           
 
 

               

            ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

เร่ือง การโอนพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ                         
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.    บัญชีรายช่ือพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ                       
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑                       

  ๒. ตัวอยางหนังสือขอโอน 
 

  ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา  การโอนพนักงานสวนทองถ่ิน  การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง และการโอนเจาหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ี ก.พ. 
กําหนด มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
   

  เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก .พ.  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการโอนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน                         
และขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ ตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ ตลอดจนจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภท สายงาน ระดับ และใหไดรับเงินเดือนไว ดังตอไปนี้ 
 

  ๑. การโอนมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ 
          ๑.๑ ใหสวนราชการพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจาก
ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูขอโอนเทียบกับขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการนั้น  
          ๑.๒ การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ผูขอโอนตองมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด และตองมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามหรือไดรับยกเวนกรณีท่ีมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖ 
          ๑.๓ การโอนตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุของสวนราชการ                         
หรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมของผูนั้นกอน 
 
 

/๑.๔ ตําแหนง ... 

ท่ี  นร  ๑๐๐๖/ว ๓๖ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 



 
๒ 

 
          ๑.๔ ตําแหนงท่ีจะรับโอนตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือนและมิใชเปน
ตําแหนงท่ีสงวนไว เชน เพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล  ผูไปรับราชการทหารหรือผูไปปฏิบัติงาน                 
ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการ เปนตน 
          ๑.๕ ใหผูขอโอนยื่นหนังสือขอโอนตามตัวอยางในส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 
          ๑.๖ ใหรับโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในประเภทและระดับท่ีเทียบได 
ระดับท่ีสูงกวา ระดับท่ีตํ่ากวา หรือตางประเภทตําแหนงท่ีเทียบไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบ
ตําแหนงอยางอ่ืนเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได 
ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับการโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ                
โดยอนุโลม 
          ๑.๗ การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ หากผูขอโอน
เปนผูเคยดํารงตําแหนงท่ีใชคุณวุฒิตํ่ากวาระดับปริญญาตรีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน 
และปจจุบันดํารงตําแหนงท่ีใชคุณวุฒิระดับปริญญา ผูนั้นจะตองไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                         
ท่ีใชคุณวุฒิระดับปริญญาดังกลาว  โดยผลของการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ                         
ท้ังนี้ การสอบแขงขันหรือการคัดเลือกดังกลาวตองเทียบเคียงหรือไดมาตรฐานเดียวกับหลักเกณฑ                       
วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับการสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ หรือการคัดเลือกกรณีท่ีมี              
เหตุพิเศษตามมาตรา ๕๕ จึงจะรับโอนได 
          ๑.๘ กรณีผูขอโอนเปนผูสอบแขงขันไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข                        
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ท่ี  ก .พ .  กําหนดและได รับความยินยอมใหโอน                         
จากสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมหลังจากวันท่ีผูดําเนินการสอบแขงขันกําหนดใหส่ังบรรจุ                
ซ่ึงจะทําใหผูนั้นถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได หากสวนราชการท่ีจะรับโอนพิจารณาแลวเห็นวา                      
มีเหตุผลอันสมควรและบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นยังไมยกเลิก ก็ใหรับโอนไดต้ังแตวันท่ีผูมีอํานาจส่ังบรรจุ
ของสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดเดิมยินยอมใหโอน 
 

  ๒. การใหไดรับเงินเดือน 
          ๒.๑ การโอนมาบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด และระดับใด 
ใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีไดรับอยู เดิม และตองไมสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของตําแหนงประเภท                  
สายงาน และระดับท่ีรับโอนตามท่ี ก.พ. กําหนด 
          หากผูขอโอนไดรับเงินเดือนตํ่ากวาข้ันตํ่าของระดับตําแหนงท่ีจะรับโอน ก็ใหไดรับ
เงินเดือนในข้ันตํ่าของระดับท่ีไดรับแตงต้ัง เวนแต ในกรณีท่ีอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าช่ัวคราวของระดับนั้น                  
ยังมีผลใชบังคับอยู  ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดมิและไมตํ่ากวาข้ันตํ่าช่ัวคราวของระดับนั้น 
 

/๒.๒ การโอน ... 



 
๓ 

 
          ๒.๒ การโอนผูสอบแขงขันไดตามมาตรา ๕๓ หรือผูไดรับคัดเลือกตามมาตรา ๕๕ 
ใหไดรับเงินเดือนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครสอบแขงขันหรือประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ แลวแตกรณี 
 

  ๓. กรณีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้  ใหเสนอ ก.พ. พิจารณา
เปนราย ๆ ไป 
 

  ๔. การโอนท่ีอยูระหวางดําเนินการกอนวันท่ีหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                 
 

                              (นางเบญจวรรณ  สรางนิทร)   
            เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๗๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๓๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ 

 
บัญชีรายชื่อพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (แนบทายหนงัสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๓๖ ลงวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓) 

 
  ๑. ขาราชการพลเรือนในพระองค 
    ๒. ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
    ๓. ขาราชการรัฐสภาสามัญ 
    ๔. ขาราชการศาลยุติธรรม 
    ๕. ขาราชการฝายศาลปกครอง 
    ๖. ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
    ๗. ขาราชการธุรการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ 
  ๘. ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
    ๙. ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
  ๑๐. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑๑. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๑๒. ขาราชการอัยการ 
๑๓. ขาราชการตุลาการ 
๑๔. ขาราชการทหาร 
๑๕. ขาราชการตํารวจ 

  ๑๖. ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ๑๗. ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ๑๘. ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร   
  ๑๙. พนักงานครูเทศบาล 
  ๒๐. พนักงานครูเมืองพัทยา 
  ๒๑. พนักงานเทศบาล 
  ๒๒. พนักงานเมืองพัทยา 
  ๒๓. พนักงานสวนตําบล 
   
   
 
          

 
 



 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๒ 

 
ตัวอยางหนังสือขอโอนตามมาตรา ๖๔ 

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

เร่ือง    ขอโอน 
 

เรียน  (หัวหนาสวนราชการ) 
 

  ขาพเจา ........................................... เลขประจําตัวประชาชน .........................................  
อายุ ...... ป สัญชาติ ........... ศาสนา ..................... อยูบานเลขท่ี .............. ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ......................................... 
รหัสไปรษณีย ............................ โทรศัพท .................................. e-mail ...................................................... 
ปจจุบันรับราชการเปนขาราชการ/พนักงาน ........................................... ตําแหนง ........................................ 
ระดับ/ช้ัน .............................. รับเงินเดือนในระดับ/อันดับ/ช้ัน ............................. ข้ัน ........................ บาท 
สํานัก/กอง ................................................. กรม ................................................... โทรศัพท ........................ 
 

ประสงคขอโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                          
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตําแหนง ................................................ กรม ........................................................ 
โดยมีเหตุผลในการขอโอน คือ ....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 

จึงขอแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอโอน ดังนี้ 
  ๑. ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒.  เร่ิมเขารับราชการเม่ือวันท่ี ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............ เปนขาราชการ/
พนักงาน .................................................. ตําแหนง .......................................... ระดับ/ช้ัน ........................... 
สังกัด ...................................................................... 
  ๓. วินัย/คดีความ 
       (    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย                         (    ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
       (    ) อยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย    (    ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
       (    ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา      (    ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 
       (    ) อยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย   (    ) ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย  
 
 



 
๒ 

    
  ๔. ความรูความสามารถพิเศษอ่ืน (ถามี) .............................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

  ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ไดแก 
   (    ) สําเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.๗ จํานวน ........ ฉบับ 
   (    ) สําเนาวุฒิการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
           จํานวน ....... ฉบับ 
   (    ) รูปถาย จํานวน ...... รูป 
   (    ) เอกสารอ่ืน (ถามี) เชน สําเนาหนังสือสําคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล เปนตน 
           .......................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
  

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความท้ังหมดท่ีขาพเจาใหไวเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง 
 

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


