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สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
19 มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

การโอนและการบรรจุ กลั บ พนั กงานส+ วนท, องถิ่ น และข, า ราชการที่ ไม+ ใช+ ข,า ราชการพลเรื อนสามั ญ
มาเป3นข,าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ,างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ตามหนังสือที่ อ,างถึง แจ,งมติ ก.พ. เรื่องการโอน การบรรจุกลับพนักงานส+ วนท, องถิ่ นและ
ข,าราชการที่ไม+ใช+ข,าราชการพลเรือนสามัญมาเป3นข,าราชการพลเรือนสามัญ หลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบ
ตําแหน+งอย+างอื่นเท+ากับการดํารงตําแหน+งข,าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ,งแล,ว นั้น
บั ด นี้ ก.พ. ได, พิ จ ารณาแล, ว เห็ น ว+ า เพื่ อให, ห ลั ก เกณฑและวิ ธี การโอนและการบรรจุ กลั บ
พนักงานส+วนท,องถิ่นและข,าราชการที่ไม+ใช+ข,าราชการพลเรือนสามัญมาเป3นข,าราชการพลเรือนสามัญตาม
หนังสือที่อ,างถึง ๑ และ ๒ ครอบคลุมการเทียบตําแหน+งของข,าราชการทหาร ตําแหน+งหลักชั้นสัญญาบัตรอื่น
และชั้นประทวน และข,าราชการตํารวจ ตําแหน+งหลักผู,บังคับหมู+ รองผู,บังคับหมู+ และลูกแถว ตามหนังสือ
ที่อ,างถึง ๔ ก.พ. จึงมีมติ ดังนี้
๑. ยกเลิกความในข,อ ๑.๖ ของหนังสือที่อ,างถึง ๑ และให,ใช,ความ ดังนี้ แทน “๑.๖ ให,รับโอน
มาบรรจุ และแต+ งตั้ งให, ดํ า รงตํ า แหน+ งในประเภทและระดั บ ที่ เ ทีย บได, ระดั บ ที่ สู งกว+ า ระดั บ ที่ ต่ํ า กว+ า หรื อ
ต+างประเภทตําแหน+งที่เทียบได,ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเทียบตําแหน+งอย+างอื่นเท+ากับการดํารงตําแหน+ง
ข,าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๓ และ หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แล,วแต+กรณี ทั้งนี้ ให,นําหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดสําหรับการโอน
ข,าราชการพลเรือนสามัญมาใช,บังคับโดยอนุโลม”
๒. ยกเลิกความในข,อ ๑.๖ ของหนังสือที่อ,างถึง ๒ และให,ใช,ความ ดังนี้ แทน “๑.๖ ให,บรรจุกลับ
และแต+งตั้งให,ดํารงตําแหน+งประเภท และระดับที่เทียบได, หรือระดับที่ต่ํากว+าที่เทียบได,ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
การเทียบตําแหน+งอย+างอื่นเท+ากับการดํารงตําแหน+งข,าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข,าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ แล,วแต+กรณี หากจะบรรจุกลับ
ข,าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เข,ารับราชการในตําแหน+ง
ประเภทและระดับใด ผู,นั้นจะต,องเคยดํารงตําแหน+งที่ ก.พ. เทียบเป3นตําแหน+งประเภทและระดับนั้น ตามหนังสือ

๒

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ให,นําหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.
กําหนดสําหรับการย,ายข,าราชการพลเรือนสามัญ มาใช,บังคับกับการบรรจุกลับนี้โดยอนุโลม”
ทั้งนี้ การรั บโอนหรื อบรรจุ กลั บ ข,า ราชการทหารและข, า ราชการตํา รวจมาเป3น ข, าราชการ
พลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง ใช, ก ารเที ย บตํ า แหน+ ง ตามหลั ก เกณฑและเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว, ใ นหนั ง สื อ ที่ อ, า งถึ ง ๓
ที่ ยั งดํ า เนิ น การไม+ เ สร็ จ ก็ ใ ห, ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑและเงื่ อนไขดั ง กล+ า วต+ อไปจนกว+ า การรั บโอนหรื อ
การบรรจุกลับนั้นจะแล,วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต+อไป ทั้งนี้ ได,แจ,งให,กรมและจังหวัดทราบด,วยแล,ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.
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