
 
 

 

 

              
               

                     
 

           ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๓ 

เร่ือง การบรรจุพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

 ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. บัญชีรายช่ือพนักงานสวนทองถ่ินและขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    ๒.  ตัวอยางหนังสือขอบรรจุกลับเขารับราชการ 

    ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง บัญญัติวา
พนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงไมใชออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และไมใชขาราชการการเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซ่ึงออกจากราชการในระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณา 
โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ ท้ังนี้ จะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด   

  เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามมาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงไมใชออกจากงานในระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานหรือขาราชการท่ีไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไมใชขาราชการ
การเมือง ขาราชการวิสามัญ หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ตามส่ิงท่ีสงมาดวย ๑ กลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ประเภท สายงาน ระดับ และใหไดรับเงินเดือนไว ดังตอไปนี้ 
  ๑. การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท สายงาน และระดับ 
   ๑.๑ ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโดยคํานึงถึง 
ความจําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากความรู ความสามารถและประสบการณของผูขอบรรจุกลับเทียบ
กับขาราชการพลเรือนสามัญผูรับราชการในสวนราชการนั้น   
     ๑.๒ การบรรจุกลับเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ผูขอบรรจุกลับตองมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด และ 
ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามหรือไดรับยกเวนกรณีท่ีมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๖ 
 

ท่ี  นร  ๑๐๐๖/ว ๓๗ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 



 
๒ 

 
   ๑.๓ ตําแหนงท่ีจะบรรจุกลับตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือนและมิใช 
เปนตําแหนงท่ีสงวนไว เชน เพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ผูไปรับราชการทหารหรือผูไปปฏิบัติงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการ เปนตน 
   ๑.๔ ใหผูขอบรรจุกลับเขารับราชการ ยื่นคําขอพรอมประวัติการรับราชการและ
ประวัติการทํางานทุกแหง ตามตัวอยางในส่ิงท่ีสงมาดวย ๒  
   ๑.๕  ใหสวนราชการตรวจสอบเอกสาร ประวัติการรับราชการ และประวัติการทํางาน  
โดยสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่อใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุด 
มาประกอบการพิจารณา 
   ๑.๖  ใหบรรจุกลับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภท และระดับท่ีเทียบได หรือ
ระดับท่ีตํ่ากวาท่ีเทียบไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบตําแหนงอยางอ่ืนเทากับการดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๓๐  ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ก็ได หากจะบรรจุกลับขาราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เขารับราชการในตําแหนงประเภทและระดับใด 
ผูนั้นจะตองเคยดํารงตําแหนงท่ี ก.พ. เทียบเปนตําแหนงประเภทและระดับนั้น ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดสําหรับ 
การยายขาราชการพลเรือนสามัญ มาใชบังคับกับการบรรจุกลับนี้โดยอนุโลม 
   ๑.๗ การบรรจุกลับเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 
หากผูขอบรรจุกลับเปนผูเคยดํารงตําแหนงท่ีใชคุณวุฒิตํ่ากวาระดับปริญญาตรีเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงมากอน และกอนออกจากราชการไดดํารงตําแหนงท่ีใชคุณวุฒิระดับปริญญา ผูนั้นจะตองเปน 
ผูเคยไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีใชคุณวุฒิระดับปริญญาดังกลาว โดยผลของการสอบแขงขันหรือ 
การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ท้ังนี้ การสอบแขงขันหรือการคัดเลือกดังกลาวตองเทียบเคียงหรือไดมาตรฐาน
เดียวกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับการสอบแขงขันตามมาตรา ๕๓ หรือ 
การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษตามมาตรา ๕๕ จึงจะบรรจุกลับได 
   ๑.๘ การบรรจุกลับเขารับราชการในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ
ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน สวนราชการนั้นจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดตามมาตรา ๕๓ 
หรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ตามมาตรา ๕๕ ในตําแหนงท่ีจะบรรจุกลับรอการบรรจุอยู เวนแต ผูท่ีขอ 
บรรจุกลับเขารับราชการเปนผูท่ีออกจากราชการเพื่อไปดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคูสมรส 
ท่ีไปปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ หรือ 
เปนผู ท่ีออกจากราชการไปเนื่องจากทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนง ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนเปนพิเศษสมควรท่ีจะบรรจุผูขอ 
บรรจุกลับเขารับราชการในตําแหนงท่ีมีบัญชีผูสอบแขงขันไดหรือบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  ใหเสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
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  ๒. การใหไดรับเงินเดือน 
   การบรรจุกลับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด และระดับใด 
ใหไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ และตองไมสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของตําแหนงประเภท 
สายงาน และระดับท่ีจะบรรจุกลับ ตามท่ี ก.พ. กําหนด หากในระหวางท่ีผูนั้นออกจากราชการไป ถามีการ
ปรับบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง และคณะรัฐมนตรีไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปรับเงินเดือนของ
ขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีท่ีไดรับการปรับใหมในชวงเวลาใดก็ใหปรับ 
ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวดวย 
    หากผูขอบรรจุกลับไดรับเงินเดือนตํ่ากวาข้ันตํ่าของระดับตําแหนงท่ีจะบรรจุกลับ 
ก็ใหไดรับเงินเดือนในข้ันตํ่าของระดับท่ีไดรับแตงต้ัง เวนแต ในกรณีท่ีอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าช่ัวคราวของ 
ระดับนั้นยังมีผลใชบังคับอยู  ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมและไมตํ่ากวาข้ันตํ่าช่ัวคราวของระดับนั้น 

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

  ๔. การบรรจุกลับท่ีอยูระหวางดําเนินการกอนวันท่ีหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  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  ๓๗  ลงวันท่ี  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓) 

  
 ๑. ขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.  ขาราชการพลเรือนในพระองค 
 ๓.    ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
 ๔.    ขาราชการรัฐสภาสามัญ 
 ๕.  ขาราชการศาลยุติธรรม 
 ๖.  ขาราชการฝายศาลปกครอง 
 ๗.  ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๘.  ขาราชการธุรการซ่ึงเปนขาราชการฝายอัยการ 
 ๙.  ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ 
                  ๑๐.  ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 ๑๑.  ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑๒.   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑๓.  ขาราชการอัยการ 
 ๑๔.  ขาราชการตุลาการ 
 ๑๕.  ขาราชการทหาร 
 ๑๖.  ขาราชการตํารวจ 
 ๑๗.  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ๑๘.   ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ๑๙.   ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  
 ๒๐.   พนักงานครูเทศบาล 
 ๒๑.    พนักงานครูเมืองพัทยา 
 ๒๒.   พนักงานเทศบาล 
 ๒๓.   พนักงานเมืองพัทยา  
 ๒๔.   พนักงานสวนตําบล   
  
   

 
 
 



 
   
 

        เขียนท่ี............................................... 
                            วันท่ี ....  เดือน........................พ.ศ. .... 
เร่ือง  ขอกลับเขารับราชการ 
เรียน  ................................................. 
  ขาพเจา ...................................เลขประจําตัวประชาชน...................... วุฒิ................................
อายุ..........ป สัญชาติ...........ศาสนา..........อยูบานเลขท่ี .........ถนน......................ตําบล/แขวง......................... 
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย............... โทรศัพท................ 
e-mail …………….……ขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญใน กรม..................................
กระทรวง...................................................... ตามมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑)   ขาพเจามีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑   
  (๒)   ขาพเจาเร่ิมเขารับราชการเม่ือวันท่ี............เดือน...............พ.ศ. ....ในประเภท 
ขาราชการ/พนักงาน.................................................ตําแหนง.....................................ระดับ.......................
สังกัด...............................................กอนออกจากราชการดํารงตําแหนง.....................................................
ระดับ....................สังกัด........................................รับเงินเดือน................... บาท ออกจากราชการเพราะ

.........................................................................ต้ังแตวันท่ี........เดือน.............พ.ศ. .... ๑ 

  (๓)   ขาพเจาไดยื่นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา  คือ 
    ๓.๑   ประวัติการรับราชการที่ไดเคยทํามากอนแลวทุกแหง โดยมีหนังสือรับรอง
ของผูบังคับบัญชาเดิม ซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการหรือเทียบเทา วามีความประพฤติอยางไร และ 

ออกจากราชการนั้นไปเพราะเหตุใด ๒ 

    ๓.๒  ประวัติการทํางานระหวางอยูนอกราชการจนถึงวันยื่นใบสมัครกลับเขารับราชการ 
ทุกแหง โดยมีหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาวามีความประพฤติอยางไร ผลของงานในหนาท่ีเปนอยางไร 
และออกจากงานนั้นไปเพราะเหตุใด 

                             ขอเเสดงความนับถือ 
 
                                       ..................................... 
                                        (..................................) 
 
หมายเหตุ    ๑. ถาเคยรับราชการมาแลวหลายแหงใหแจงทุกแหง                                             
 ๒.  กรณีมีเอกสารหลักฐานในเร่ืองใด ใหสงประกอบการพิจารณาดวย เชน  
   หลักฐานการเปล่ียนช่ือ  หลักฐานการเปล่ียนนามสกุล เปนตน 
 ๓.    การพิจารณาบรรจุกลับเขารับราชการเปนไปตามหลักเกณฑและวธีิการที่ ก.พ. กาํหนด 

    ส่ิงท่ีสงมาดวย  ๒ 
  ตัวอยางหนังสือขอบรรจุกลับเขารับราชการ  


