
 

 

 
 

ที่  นร ๑๐๑๒/ว ๒๖  ส านักงาน ก.พ.  
 ถนนพิษณโุลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

๒๘   กนัยายน  ๒๕๕๒ 

เร่ือง   กฎ ก .พ. ว่าด้วยการสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอตัราก าลังทดแทน   

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

สิ่ งที่ ส่งมาด้วย   กฎ ก .พ. ว่าด้วยการสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอตัราก าลัง

ทดแทน พ .ศ. ๒๕๕๒  

 ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสัง่ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือน

ในอตัราก าลังทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอยีดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย ทั้งน้ี กฎ ก.พ. ดังกล่าว  

ได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่  ๖๙ ก วันที่  ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๒ แล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด ทราบ และถือปฏบิัติต่อไป ทั้งน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด

ทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายปรีชา  วัชราภัย) 
เลขาธกิาร ก.พ. 

 
 
 
ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๕๒, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๕๓ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘ 
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามญัรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๘  (๕)  และมาตรา  ๗๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนจะใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพนจากตําแหนง

หนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมโดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน   
ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นเสนอเรื่องใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาอนุมัติกําหนดอัตรากําลงัทดแทนไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ  ใหกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนดระยะเวลาที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  แตท้ังนี้ตองไมเกินกําหนดระยะเวลา 
ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรส  ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ  ใหกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนดระยะเวลา 
ท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติหนาที่ราชการ 
หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ  แตท้ังนี้ตองไมเกินกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบ 
วาดวยการลาของขาราชการ 
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(๓) เมื่ อข าราชการพลเรือนสามัญผู ใดไดรับทุนรัฐบาลใหไปศึกษาหรือฝกอบรม 
ในตางประเทศตามระเบียบ  ก.พ.  วาดวยทุนของรัฐบาล  ใหกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนด
ระยะเวลาที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาหรือฝกอบรม  แตท้ังนี้ตองไมเกิน
กําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๔) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  
ตามระเบียบ  ก.พ.  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงาน
อื่นในประเทศ  ใหกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินกําหนดระยะเวลาที่ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ 

(๕) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลไดตาม
เปาหมายที่กําหนดในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  หรือละเลยเพิกเฉยไมใหความรวมมือ 
ในเรื่องนี้  หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวามีพฤติกรรมในการผลิต  การคา  การเสพ  หรือเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด  ใหกําหนดอัตรากําลังทดแทนไดไมเกินหกเดือน 

ขอ ๓ คําขอใหพิจารณาอนุมัติกําหนดอัตรากําลังทดแทนตามขอ  ๒  ใหแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(๑) คําชี้แจงเหตุผลความจําเปน  และกําหนดระยะเวลาที่จะสั่งใหรับเงินเดือนในอัตรากําลัง
ทดแทน 

(๒) แผนบริหารตําแหนงรองรับขาราชการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการรับเงินเดือน   
ในอัตรากําลังทดแทน 

(๓) หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายใหผูรับเงินเดือน 

ในอัตรากําลังทดแทนตองปฏิบัติ  โดยในกรณีตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหกําหนดหนาที่

และความรับผิดชอบไดตามความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ  และกรณีตามขอ  ๒  (๕)   

ใหกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงที่เคยดํารงอยูเดิม 

ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อนุมัติใหกําหนดอัตรากําลัง

ทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญผูใดแลว  ใหสวนราชการนําเงินจากหมวดเงินเดือนมากําหนด

เปนเงินเดือนสําหรับอัตรากําลังทดแทนนั้น  และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น  พนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม  

โดยใหไปรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนนั้น 
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ขอ ๕ ใหผู บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา   ๕๗  มีอํานาจสั่งขยายเวลา 
ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตอไปไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตามขอ  ๒  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  กลับมาปฏิบัติงานภายหลังครบกําหนดระยะเวลาแลว  แตสวนราชการยังไมมี
ตําแหนงประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันที่จะแตงตั้ง   ใหขยายเวลาการใหไดรับเงินเดือน 
ในอัตรากําลังทดแทนตอไปอีกไดสองครั้ง  ครั้งละไมเกินหกเดือน 

(๒) ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตามขอ  ๒  (๕)  
ครบกําหนดระยะเวลาแลว  แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุยังเห็นวามีเหตุผลความจําเปนที่จะตองใหไดรับ
เงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตอไป  ใหขยายเวลาการใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 
ตอไปอีกไดไมเกินหกเดือน  แตเมื่อรวมเวลาทั้งหมดแลว  ตองไมเกินหนึ่งป 

คําขอขยายเวลาตามขอนี้  ใหแสดงรายละเอียดตามขอ  ๓  ดวย 
ขอ ๖ เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนในอัตรากําลัง

ทดแทนตามขอ  ๒  หรือขอ  ๕  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  สั่งใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้นพนจากการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดิม
หรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

ขอ ๗ การใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน  การแตงตั้ง  การเลื่อนเงินเดือน   
การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกสั่งใหรับเงินเดือน 
ในอัตรากําลังทดแทนตามกฎ   ก.พ.  นี้  ใหดําเนินการเสมือนวาขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 
ดํารงตําแหนงเดิม 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติวา  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม 
โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่  ก.พ.  กําหนดได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  การใหพนจากตําแหนงการใหไดรับเงินเดือน  การแตงตั้ง   
การเลื่อนเงินเดือน  การดําเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาว   
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ในกรณีที่หมดความจําเปน  หรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดอืน
ในอัตรากําลังทดแทน  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้น  พนจากการรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น 
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 


