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กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจําส่วนราชการเป็นการชั่วคราว
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๖๙ แห่ งพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจํา
กระทรวง ประจํากรม หรือประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิมได้
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ หรื อ กรณี ที่ ถู ก ฟ้ อ งนั้ น พนั ก งานอั ย การรั บ เป็ น ทนายแก้ ต่ า งให้
และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตําแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน สอบสวน หรืออาจเกิด
ความเสียหายแก่ราชการ
(๒) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําหรือละเว้นกระทําการใดจนต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่า
เป็นผู้กระทําความผิดอาญา และผู้มีอํานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษา
ถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําหรือละเว้นกระทําการนั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๓) เมื่ อ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการ และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ได้ดําเนิน การสืบสวนแล้ว เห็ น ว่าไม่มีเหตุผ ลอัน สมควร และการละทิ้ง หรือทอดทิ้งหน้ าที่ราชการนั้ น
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๔) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคํารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(๕) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามั ญ มีกรณีถูกสอบสวนเพราะหย่อนความสามารถในอัน ที่จ ะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ
ถ้าให้ผู้นั้นอยู่ในราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖)
(๖) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า
กรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตําแหน่งเดิมต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ
(๗) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจําเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการโดยได้รับอนุมัติจาก ก.พ.
ข้อ ๓ การขอให้ ก.พ. พิจารณาอนุมัติกรณีตามข้อ ๒ (๗) ให้แสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) คําชี้แจงเหตุผลความจําเป็น พิ เศษเพื่อประโยชน์แ ก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่งให้
ประจํากระทรวง ประจํากรม หรือประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๒) หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ ร าชการที่ จ ะมอบหมายแก่ ผู้ถู ก สั่ ง ให้ ป ระจํ า
กระทรวง ประจํากรม หรือประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ การสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจํากระทรวง ประจํากรม หรือประจําจังหวัด
แล้วแต่กรณี ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งได้เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ผู้นั้นถูกสั่ง
เว้นแต่การสั่งตามข้อ ๒ (๗) ให้สั่งได้ไม่เกินกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. แต่ต้องไม่เกินหกเดือน
นับแต่วันที่ผู้นั้นถูกสั่ง
เมื่อมีการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ประจํากระทรวง ประจํากรม หรือประจําจังหวัดแล้ว
และผู้ มีอํ านาจสั่ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ เห็ น ว่ ายั งมี เหตุผ ลความจํา เป็ น เป็น พิ เศษที่ จะต้อ งให้ผู้ นั้ น
ประจํากระทรวง ประจํากรม หรือประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ต่อไปเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ขออนุมัติขยายเวลาต่อ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณีได้อีก แต่กําหนดเวลาที่ขอขยายนั้น
เมื่อรวมกั บกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง แล้ว ต้ องไม่เกิน หนึ่งปีหกเดือนนับ แต่วัน ที่ผู้ นั้น ถูกสั่ง ให้ประจํ า
กระทรวง ประจํากรม หรือประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกําหนดเวลา
เดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การขออนุมัติขยายเวลาตามวรรคสองให้นําความข้อ ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕ การสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจํากระทรวง ให้สั่งได้สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง
ข้อ ๖ การสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจํากรม ให้สั่งได้สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป
ข้อ ๗ การสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจําจังหวัด ให้สั่งได้สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป
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ข้อ ๘ เมื่อผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ประจํา
กระทรวง ประจํ า กรม หรื อ ประจํ า จั ง หวั ด แล้ ว แต่ ก รณี โดยมี เ หตุ ผ ลความจํ า เป็ น ในกรณี ใ ด
เมื่อหมดความจําเป็นหรือครบกําหนดเวลาตามข้อ ๔ แล้ว ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตําแหน่งหน้าที่เดิม หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่น ในประเภทเดีย วกั นและระดับเดีย วกัน ที่ผู้นั้ น
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ข้อ ๙ การให้ ได้ รับ เงิน เดื อน การแต่ งตั้ ง การเลื่อ นเงิน เดื อน การดํา เนิน การทางวินั ย
และการออกจากราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ ถู ก สั่ ง ให้ ป ระจํ า กระทรวง ประจํ า กรม
หรือประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี ตามกฎ ก.พ. นี้ ให้ดําเนินการโดยถือเสมือนว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ถูกสั่งนั้นดํารงตําแหน่งเดิม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ผู้ใดถูกสั่ งให้ประจํากระทรวง ประจํากรม ประจํากอง
หรือประจําจังหวัด อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการกับกรณีดังกล่าวต่อไปตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ว่าด้ว ยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง
หรือประจําจังหวัด จนกว่าคําสั่งนั้นจะสิ้นผล
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นให้ผู้บัง คับบัญ ชาซึ่งมีอํานาจ
สั่ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ มี อํา นาจสั่ ง ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ให้ป ระจํา ส่ วนราชการเป็น การชั่ว คราว
โดยให้ พ้ นจากตํ าแหน่ ง หน้ า ที่ เ ดิ ม ได้ ตามที่ กํ าหนดใน กฎ ก.พ. และการให้ ไ ด้ รั บ เงิ นเดื อ น การแต่ ง ตั้ ง
การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

