
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการ

พ.ศ. 2537
_________________________

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการให
เหมาะสมยิง่ขึ้น  กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ  1   ระเบยีบนีเ้รียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการ  พ.ศ.
2537 ”

ขอ  2   ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2537  เปนตนไป

ขอ  3   ใหยกเลิก

(1)  ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการ  พ.ศ.  2537
(2)  ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2535

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  คํ าสั่ง  หรือขอตกลงอื่นใด  ในสวนที่มีกํ าหนดไวแลว
ในระเบยีบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ  4  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกลูกจางประจํ าของสวนราชการที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณราย
จาย

ขอ  5  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด  1
บททั่วไป

_________________________

ขอ  6  ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าตองมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังตอไปนี้

(1)     มีสัญชาติไทย
(2)     มอีายุไมตํ่ ากวาสิบแปดป
(3)     เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไมเปนผูดํ ารงตํ าแหนงกํ านัน  แพทยประจํ าตํ าบล  สารวัตรกํ านัน  ผูใหญบาน  และผูชวย

ผูใหญบาน
              (5)     ไมเปนผูดํ ารงตํ าแหนงขาราชการการเมือง
              (6)     ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กํ าหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
              (7)      ไมเปนผูอยูในระหวางถูกคํ าสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
              (8)      ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
              (9)      ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
            (10)      ไมเปนบุคคลลมละลาย
            (11)     ไมเปนผูเคยตองรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุกเพราะกระทํ าความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            (12)     ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ

(13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทํ าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(14) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทํ าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจํ าของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
            (15)      ไมเปนผูเคยกระทํ าการทุจริตในการสอบเขารับราชการ

ผูทีจ่ะเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8)  (10)  (11)  หรือ  (15)  กระทรวง
การคลงัอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการไดสวนที่ขาดคุณสมบัติตาม  (12)  หรือ  (13)  ถาผูนั้นไดออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  หรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม  (14)  ถาผูนั้นไดออกจากงาน
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หรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทํ าผิด
ในกรณทีจุริตตอหนาที่  กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได

การยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกํ าหนด

ผูทีเ่ปนลูกจางประจํ าตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ  เวนแตคุณสมบัติ
ตาม  (7)  หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง

ขอ  7  คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงของลูกจางประจํ าใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด
ในกรณทีีม่เีหตุผลและความจํ าเปนเพื่อประโยชนแกราชการ  กระทรวงการคลังอาจอนุมัติใหแตงตั้งลูกจาง
ประจ ําทีม่คีุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงตามที่กํ าหนดไวก็ได

ขอ  8  อัตราคาจางลูกจางประจํ าใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

ขอ  9  วนัเวลาทํ างาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจํ าปของลูกจางประจํ า  ให
เปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดสํ าหรับขาราชการพลเรือน

การลาหยุดราชการของลูกจางประจํ า  ใหนํ าระเบียบวาดวยการลาของขาราชการมาใชบังคับโดย
อนุโลม

ขอ  10  สวนราชการใดมีความจํ าเปนไมอาจปฏิบัติตามที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้  ใหขอทํ าความตก
ลงกับกระทรวงการคลังเปนราย ๆ ไป



4
หมวด  2

การบรรจุและการแตงตั้ง
_________________________

ขอ  11  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าเพื่อแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใด  ใหบรรจุ
และแตงตัง้จากผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกในตํ าแหนงนั้น  โดยบรรจุและแตงตั้งตามลํ าดับที่ใน
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกเวนแตการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าตามขอ  
19  และขอ  20

หลักสตูร  วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก  และวิธีดํ าเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัด
เลือก  ตลอดจนเกณฑการตัดสิน  การขั้นบัญชี  และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

ขอ  12  ผูสอบคัดเลือกหรือผูไดรับคัดเลือกซึ่งอยูในลํ าดับที่ที่จะไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํ ารง
ต ําแหนงใด  ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนจากระทรวงการคลัง  หรือขาดคุณ
สมบตัเิฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอนหรือภายหลังการสอบ
คดัเลอืกจะบรรจุและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงนั้นไมได

ขอ  13  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าและการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนง  ใหปลัด
กระทรวง  อธิบดี  หรือผูดํ ารงตํ าแหนงเทียบเทาซึ่งเปนผูบังคับบัญชา  หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี
อํ านาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง

ขอ  14  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงตามขอ  11  วรรค
หนึง่  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตํ าแหนงที่ไดรับบรรจุเปนเวลาไมตํ่ ากวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป
นบัแตวนัเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนตนไป  โดยอยูในความดูแลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก ําหนด

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  พิจารณาวาผูนั้นมี
ความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม  ถาผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เห็นวาผูนั้นมีผลการ
ประเมนิตํ ่ากวามาตรฐานที่กํ าหนดไมควรใหรับราชการตอไป  ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได  ไมวาจะ
ครบก ําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม  ถาพนกํ าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
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ราชการดังกลาวแลว  และผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เห็นวาควรใหผูนั้นรับราชการตอไป  ก็ใหส่ังใหผู
นั้นรับราชการตอไป

ลูกจางประจํ าซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงอื่น  
ใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม

ลูกจางประจํ าซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ  59
และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามขออ่ืน  ใหผูมี
อํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  มีอํ านาจเปลี่ยนแปลงคํ าสั่งใหออกตามขอ  59  เปนใหออกจากราชการตามวรรค
สามหรือตามขออ่ืนนั้นได

ลูกจางประจํ าผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลวากระทํ าผิดวินัย  ใหผู
บงัคบับญัชาด ําเนินการทางวินัยตามที่กํ าหนดไวในหมวด 5 และถาผูนั้นมีกรณีที่จะตองออกจากราชการตาม
วรรคสาม  ก็ใหผูบังคับบัญชาดํ าเนินการตามวรรคสามไปกอน

ลูกจางประจํ าผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคหาใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคย
เปนลูกจางประจํ า  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับคาจางหรือผล
ประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ

ขอ  15  ลูกจางประจํ าตํ าแหนงใดจะบังคับบัญชาลูกจางประจํ าในหนวยงานใด  ในฐานะใด  ใหเปน
ไปตามที่ผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  มอบหมาย

ขอ  16   การโอนลูกจางประจํ าไปแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงลูกจางประจํ าในตางกระทรวง  ทบวง
กรม  อาจทํ าไดเมื่อผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว  โดยให
แตงตัง้ใหด ํารงตํ าแหนงในระดับและรับคางจางที่ไมสูงกวาเดิม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง
การคลังกํ าหนด

ขอ  17  การแตงตั้งลูกจางประจํ าผูดํ ารงตํ าแหนงใดไปดํ ารงตํ าแหนงใหมในกรมหรือสวนราชการที่
มฐีานะเปนกรมเดียวกัน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

ขอ  18  ลูกจางประจํ าผูใดไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงตามขอ  16  หรือขอ  17  หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนั้น  โดยไมไดรับอนุมัติจากระทรวง
การคลงัอยูกอน  ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  แตงตั้งใหผูนั้นกลับไปดํ ารงตํ าแหนงเดิมหรือตํ าแหนงอื่น
โดยพลัน  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํ านาจและหนาที่  และการรับคาจาง
หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้งใหดํ ารง
ต ําแหนงที่ผูนั้นมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนง
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ลูกจางประจํ าผูไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํ ารงตํ าแหนงเดิมหรือตํ าแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหไดรับ

คาจางตามที่จะพึงไดรับตามสภาพเดิม  และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการที่จะไดรับแตงตั้งให
ด ํารงตํ าแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนั้น

ขอ  19  ลูกจางประจํ าผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร  เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทํ าการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหารอัน
เสยีหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณ
สมบตัติามขอ  6  และไมไดเปนผูถูกเปลี่ยนแปลงคํ าสั่งตามขอ  59  เปนใหออกจากราชการตามขออ่ืน  หาก
ประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าในสวนราชการเดิมภายในกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันพนจาก
ราชการทหาร  ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงและรับคาจางตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

ลูกจางประจํ าผูไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกสั่งให
ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อ
ไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ
เวนแตลูกจางประจํ าผูนั้นไดขอรับบํ าเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร

ขอ  20  ลูกจางประจํ าผูใดออกจากราชการไปแลวและไมใชเปนกรณีออกจากราชการในระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ  ใหผู
มอํี านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงและรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกํ าหนดได

ขอ  21  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางประจํ าตํ าแหนงใด  หากภายหลัง
ปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กํ าหนดไวในขอ  6  โดยไมไดรับการยกเวนจากกระทรวงการคลัง  หรือ
ขาดคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงตามที่กํ าหนดไวในขอ  7  โดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยู
กอนหรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ตองหานั้นใหผูมีอํ านาจสั่ง
บรรจตุามขอ  13  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติ
ไปตามอ ํานาจและหนาที่  และการรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราช
การกอนมีคํ าสั่งใหออกนั้นและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับ
บ ําเหน็จได
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หมวด  3

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
_________________________

ขอ  22  ลูกจางประจํ าผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํ าและปฏิบัติราชการมีประ
สิทธภิาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ  ถือวาผูนั้นมีความชอบ  จะไดรับ
บ ําเหนจ็ความชอบซึ่งอาจเปนคํ าชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล  หรือการไดเล่ือนขั้นคาจางตามควรแก
กรณี

ขอ  23  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํ า  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํ านึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบตังิาน  ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํ า  ทั้งนี้  ตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

การเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจํ าที่อยูในหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง  ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับ
บญัชาที่จะพิจารณา

ในกรณีที่ไมเล่ือนขั้นคาจางประจํ าปใหลูกจางประจํ าผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้นทราบพรอม
ทัง้เหตุผลที่ไมเล่ือนขั้นคาจางให

ขอ  24  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํ า  ใหดํ าเนินการตามขอ  23  และใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตาม
ขอ  13  เปนผูส่ังเลื่อน

ขอ  25  การเลื่อนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจํ าซึ่งถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนกรณพีเิศษเพื่อประโยชนในการคํ านวณบํ าเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก ําหนด

ขอ  26  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหนาที่ของลูกจางประจํ า  แนวทางปฏิบัติเพื่อเปน
ลูกจางประจํ าที่ดี  และเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทํ าใหลูกจาง
ประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ขอ  27  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับ

บญัชาเพือ่ใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  เล่ือนขั้นคาจาง  พัฒนาลูกจางประจํ าและเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การปฏบิตัิราชการ  และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะสม
กบัการเปนลูกจางประจํ าและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

หมวด  4
วินัยและการรักษาวินัย

_________________________

ขอ  28  ลูกจางประจํ าตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ

ลูกจางประจํ าผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดทางวินัยตามที่กํ าหนดไวในหมวดนี้  ผู
นัน้เปนผูกระท ําผิดวินัย  จะตองไดรับโทษทางวินัย  เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษตามที่กํ าหนดไวในหมวด  5

ขอ  29  ลูกจางประจํ าตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ

ขอ  30  ลูกจางประจํ าตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม

หามมใิหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํ านาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทาง
ออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน

การปฏบิตัิหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิ
ควรได  เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ  31  ลูกจางประจํ าตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลหรือความกาวหนาแกราชการ

ขอ  32  ลูกจางประจํ าตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะเอาใจใส  ระมัดระวังรักษา
ประโยชนของทางราชการ  และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ

การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิด
วนิยัอยางรายแรง

ขอ  33  ลูกจางประจํ าตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ
มตคิณะรฐัมนตรี  และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ
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การปฏบิตัิหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐ

มนตร ี  หรือนโยบายของรัฐบาล  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยางราย
แรง

ขอ  34  ลูกจางประจํ าตองถือเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจ
เปนภยนัตรายตอประเทศชาติ  และตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ

ขอ  35  ลูกจางประจํ าตองรักษาความลับของทางราชการ

การเปดเผยความลับของทางราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิด
วนิยัอยางรายแรง

ขอ  36  ลูกจางประจํ าตองปฏิบัติตามคํ าสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคํ าสั่งนั้นจะทํ า
ใหเสยีหายแกราชการ  หรือจํ าเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือทัน
ทเีพือ่ใหผูบังคับบัญชาทบทวนคํ าสั่งนั้นก็ได  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชายืนยันให
ปฏิบัติตามคํ าสั่งเดิม  ลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม

การขัดคํ าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ
ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง

ขอ  37  ลูกจางประจํ าตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทํ าการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทํ าหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว

ขอ  38  ลูกจางประจํ าตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควร
ตองแจง  ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย

การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง

ขอ  39  ลูกจางตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  และใหนํ า
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนที่กํ าหนดไวตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับ
แกลูกจางประจํ าโดยอนุโลม
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ขอ  40  ลูกจางประจํ าตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง  หรือละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสม
ควร  หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง

ขอ  41  ลูกจางประจํ าตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคี  และไมกระทํ าการอยางใดที่เปน
การกลัน่แกลงกัน  และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางลูกจางประจํ าดวยกันและผูรวมปฏิบัติ
ราชการ

ขอ  42  ลูกจางประจํ าตองตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรม  และใหการสงเคราะหแก
ประชาชนผูตดิตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา  และดวยความสุภาพเรียบรอย  หามมิใหดู
หมิน่  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ

การดหูมิน่  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง  เปนความผิด
วนิยัอยางรายแรง

ขอ  43  ลูกจางประจํ าตองไมกระทํ าการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทํ าการหาผลประโยชนอันอาจทํ าให
เสยีความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตํ าแหนงหนาที่ราชการของตน

ขอ  44  ลูกจางประจํ าตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํ ารงตํ าแหนงอื่นใดที่มี
ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท

ขอ  45  ลูกจางประจํ าตองวางตนเปนกลางทางการเมือนในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการ
ปฏิบตักิารอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน  กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการ
เมืองของขาราชการดวยโดยอนุโลม

ขอ  46  ลูกจางประจํ าตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตํ าแหนงหนาที่ราชการของ
ตนมใิหเสื่อมเสีย  โดยไมกระทํ าการใด  ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว

การกระท ําความผิดอาญาจนไดรับโทษจํ าคุก  หรือโทษที่หนักกวาจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดให
จ ําคกุ  หรือใหรับโทษที่หนักกวาจํ าคุก  เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความ
ผิดลหโุทษ  หรือกระทํ าการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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ขอ  47  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย

และปองกันมิใหลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชากระทํ าผิดวินัยและดํ าเนินการทางวินัยแกลูกจางประจํ าผู
อยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลวากระทํ าผิดวินัย

การเสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยใหกระทํ าโดยการปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี  การฝกอบรม  การสรางขวัญและกํ าลังใจ  การจูงใจหรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสราง
และพฒันาทัศนคติ  จิตสํ านึก  และพฤติกรรมของลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางที่มีวินัย

การปองกนัมิใหลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชากระทํ าผิดวินัย  ใหกระทํ าโดยการเอาใจใส
สังเกตการ  และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทํ าผิดวินัยในเรื่องอันอยูในวิสัยที่จะดํ าเนินการปองกันตาม
ควรแกกรณีได

เมือ่มกีารกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา  หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาลูกจางประจํ าผูใดกระทํ าผิด
วนิยัโดยยงัไมมีพยานหลักฐาน  ใหผูบังคับบัญชารีบดํ าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูล
หรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูล  ก็ใหยุติเร่ืองได  ถาเห็นวากรณีมีมูล  ก็ใหดํ าเนินการทางวินัยทันที

ผูบงัคบับัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต  ใหถือ
วาผูนั้นกระทํ าผิดวินัย

ขอ  48  โทษทางวินัยมี  5  สถาน  คือ

(1)  ภาคทัณฑ
(2)  ตดัคาจาง
(3)  ลดขั้นคาจาง
(4)  ปลดออก
(5)  ไลออก

ขอ  49  การลงโทษลูกจางประจํ าใหทํ าเปนคํ าสั่ง  ผูส่ังลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความ
ผิด  และมิใหเปนไปโดยความพยาบาท  โดยอคติ  หรือโดยโทสะจริต  หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด  ในคํ า
ส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษไดกระทํ าผิดวินัยในกรณีใดตามขอใด
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หมวด  5

การดํ าเนินการทางวินัย
_________________________

ขอ  50  การดํ าเนินการทางวินัยแกลูกจางประจํ าซึ่งมีกรณีอันมีมูลวากระทํ าผิดวินัย  ใหสอบสวน
เพือ่ใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา

การด ําเนนิการตามวรรคหนึ่ง  ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทํ าผิดวินัยอยางไมรายแรง  ใหดํ าเนินการ
ตามวรรคหนึง่  ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง  ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทํ าการสอบ
สวน  และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผู
ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได ทั้งนี้  เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนํ าสืบแกขอ
กลาวหา  เมือ่ดํ าเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทํ าผิดวินัยก็ใหดํ าเนินการตามขอ  51  หรือขอ
52  แลวแตกรณี  ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทํ าผิดวินัย  จึงจะยุติเร่ืองได

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง  ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เปนผูส่ังแตง
ตั้ง

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม  และอํ านาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือนโดยอนุโลม

ขอ  51  ลูกจางประจํ าผูใดกระทํ าผิดวินัยอยางไมรายแรง  ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัด
คาจาง  หรือลดขั้นคาจางตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํ ามา
ประกอบการพจิารณาลดโทษก็ได  แตสํ าหรับการลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทํ าผิดวินัยเล็กนอย
หรือมเีหตอัุนควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดคาจาง  ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นควรจะ
ตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํ านาจสั่งลงโทษ  ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นที่มีอํ านาจเพื่อให
พจิารณาดํ าเนินการเพื่อลงโทษตามควรแกกรณี

ในกรณกีระท ําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน  หรือให
ท ําทณัฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได

การลงโทษตามขอนี้  ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํ านาจสั่งลงโทษลูกจางประจํ าผูอยูใตบังคับบัญชาใน
สถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด  ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

ขอ  52  ลูกจางประจํ าผูใดกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ส่ังลงโทษ
ปลดออกหรอืไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  ในกรณีที่ส่ังลงโทษไลออก  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะ
น ํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตหามมิใหลดโทษตํ่ ากวาปลดออก
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ผูถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึ่ง  ใหมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ

ขอ  53  ลูกจางประจํ าผูใดกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่
ก ําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  จะดํ าเนินการตามขอ
52  โดยไมสอบสวนก็ได

ขอ  54  ลูกจางประจํ าผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทํ าหรือละเวนกระทํ าการใดที่พึงเห็นไดวาเปน
ความผดิวินัยอยางรายแรง  และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น  หรือตอผูมีหนาที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเปนการกลาวหาเปน
หนงัสอืโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น  หรือกรณีถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทํ าความผิดอาญาเวนแต
ความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษแมภายหลังผูนั้นจะออกจากราช
การไปแลว  เวนแตออกจากราชการเพราะตาย  ผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  มีอํ านาจดํ าเนินการสืบสวน
หรือพจิารณาตามขอ  50  และดํ าเนินการทางวินัยตามที่กํ าหนดไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิได
ออกจากราชการ  เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทํ าผิดวินัยที่จะตองลงโทษ
ภาคทัณฑ  ตัดคาจาง  หรือลดขั้นคาจาง  ก็ใหงดโทษเสียได

ขอ  55  ลูกจางประจํ าผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทํ าความผิดอาญาเวนแตเปนความผิดที่ไดกระทํ าโดน
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  มีอํ านาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราช
การไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได  แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมิ
ไดกระท ําผิดหรือกระทํ าผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจาก
ราชการดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตํ าแหนงเดิมหรือ
ต ําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนั้น

เมือ่ไดมกีารสั่งใหลูกจางประจํ าผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตามวรรคหนึ่งแลว  ภาย
หลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก  ผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ
13  มอํี านาจด ําเนินการสืบสวนหรือดํ าเนินการทางวินัยตามที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการหรือส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง  ก็ใหผู
นั้นมีสถานภาพเปนลูกจางประจํ าตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเสมือนวาผูนั้น
เปนผูถูกสั่งพักราชการ

คาจาง  เงินอื่นที่จายเปนรายเดือนและเงินชวยเหลืออยางอื่น  และการจายเงินดังกลาวของผูถูกสั่งพัก
ราชการและผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น  สํ าหรับผู
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ถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอน  ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว  ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพัก
ราชการ

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  ระยะเวลาให
พกัราชการและใหออกจากราชการไวกอน  และการดํ าเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
ใหเปนไปตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม

ขอ  56  การลงโทษลูกจางประจํ าในสวนราชการที่มีกฎหมาย  ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยวินัยโดย
เฉพาะ  จะลงโทษตามระเบียบนี้  หรือลงทัณฑ  หรือลงโทษตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือขอบังคับวา
ดวยวนิยันัน้อยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได  แตถาเปนการกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง
ตามระเบยีบนี้ก็ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  พิจารณาดํ าเนินการตามที่กํ าหนดไวในระเบียบนี้
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หมวด  6

การออกจากราชการ
_________________________

ขอ  57  ลูกจางประจํ าออกจากราชการ  เมื่อ

(1)  ตาย
(2)  พนจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบํ าเหน็จลูกจาง
(3)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามขอ  58

        (4)  ถูกสั่งใหออกตามขอ  14  ขอ  21  ขอ  55  ขอ  59  ขอ  60  ขอ  61  ขอ  62  หรือขอ  63  หรือ
              (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก

วนัออกจากราชการตาม  (4)  และ  (5)  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
โดยอนุโลม

การตอเวลาราชการใหลูกจางประจํ าที่ตองออกจากราชการตาม  (2)  รับราชการตอไปจะกระทํ ามิได

ขอ  58  นอกจากกรณีตามวรรคหา  ลูกจางประจํ าผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ  ใหยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชา  โดยใหยื่นลวงหนากอนวันที่จะขอลาออกจากราชการไมนอยกวา
สามสิบวัน  เพื่อใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เปนผูพิจารณาอนุญาต

ในกรณมีเีหตุผลความจํ าเปนพิเศษ  ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตใหลูกจางประจํ าซึ่งประสงคจะลาออก
จากราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลวงหนานอยกวาสามสิบวันก็ได

ในกรณทีีผู่มอํี านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  พิจารณาเห็นวาจํ าเปนเพื่อประโยชนแกราชการ  จะยับยั้ง
การอนญุาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวันขอลาออกก็ได  แตตองแจงการยับยั้งการ
อนญุาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ  และเมื่อครบกํ าหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมี
ผลตัง้แตวันถัดจากวันครบกํ าหนดเวลาที่ยับยั้ง

ถาผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมไดยับยั้งการอนุญาต
ใหลาออกตามวรรคสอง  ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก

ในกรณทีีลู่กจางประจํ าผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง  หรือเพื่อ
สมคัรรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผู
บงัคับบัญชา  และใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับยั้งการอนุญาต
ใหลาออกจากราชการ  ใหเปนไปตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
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ขอ  59  เมื่อลูกจางประจํ าผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ใหผูมี

อํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ

ลูกจางประจํ าผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตอง
ถูกสัง่ใหออกจากราชการตามขออ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหารก็ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  มีอํ านาจ
เปลีย่นแปลงคํ าสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการตามขออ่ืนนั้นได

ขอ  60  ผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  มีอํ านาจสั่งใหลูกจางประจํ าออกจากราชการเพื่อรับบํ าเหน็จ
ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบํ าเหน็จลูกจางไดและการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบํ าเหน็จ  นอก
จากใหท ําไดในกรณีที่กํ าหนดไวในขออ่ืนของระเบียบ  ใหทํ าไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ดวยคือ

(1)  เมือ่ลูกจางประจํ าผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสมํ่ าเสมอ  ถาผูมี
อํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เห็นสมควรใหออกจากราชการใหส่ังผูนั้นออกจากราชการได

(2)  เมือ่ลูกจางประจํ าผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (1)  (4)  (5)  (6)  (9)  หรือ  (10)  ใหผูมีอํ านาจสั่ง
บรรจุตามขอ  13  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได

(3)  เมือ่ลูกจางประจํ าผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไป
ตามขอ  6 (3)  และผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เห็นวากรณีมีมูลก็ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยไมชักชา  และใหนํ าขอ  61  มาใชบังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เห็นวาผู
นัน้เปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ  6 (3)  ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ

(4)  เมือ่ทางราชการเลิกหรือยุบตํ าแหนงใด  ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ส่ังใหลูกจางประจํ าผู
ด ํารงต ําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกํ าหนด  หรือ

(5)  เมือ่ลูกจางประจํ าผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเปนที่พอใจของทางราชการได  ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  ทั้งนี้  ตาม
หลักเกณฑและวธีิการตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม

ขอ  61  เมื่อลูกจางประจํ าผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถใน
อันทีจ่ะปฏบิัติหนาที่ของตน  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตํ าแหนงหนาที่
ราชการ  และผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  เห็นวากรณีมีมูล  ถาใหผูนั้นปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสีย
หายแกราชการ  ก็ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา  ในการ
สอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหา
ทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนํ าสืบแกขอกลาวหา
ไดดวย  เมื่อไดมีการสอบสวนแลวและผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  พิจารณาเห็นวาสมควรใหออกจากราช
การ  ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบํ าเหน็จได
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หลักเกณฑ  และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา  ใหเปนไปตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวา

ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม

ในกรณีที่เปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
จะด ําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมสอบสวนก็ได

ขอ  62  เมื่อลูกจางประจํ าผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  50  และคณะ
กรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง  แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษไดตามขอ  52  วรรคหนึ่ง  แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวนนั้นซึ่งถาใหปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ  ก็ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13
ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบํ าเหน็จได

ขอ  63  เมื่อลูกจางประจํ าผูใดตองรับโทษจํ าคุกโดยคํ าสั่งศาล  หรือตองรับโทษจํ าคุกโดยคํ า
พพิากษาถงึที่สุดใหจํ าคุกในความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูก
ลงโทษปลดออกหรือไลออก  ผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามขอ  13  จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบํ าเหน็จก็
ได

หมวด  7
การอุทธรณ

_________________________

ขอ  64  ลูกจางประจํ าผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้  ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดภายในสามสิบวัน
นบัแตวันทราบคํ าสั่ง

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
ก ําหนด

ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติราชการ  ใหนํ าขอ  55  มาใชบังคับโดยอนุโลม
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หมวด  8
การรองทุกข
_________________________

ขอ  65  ลูกจางประจํ าผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบนี้ดวยเหตุใด  ๆ  ใหผูนั้นมีสิทธิรอง
ทกุขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคํ าสั่ง

ขอ  66  ลูกจางประจํ าผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํ านาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไม
ปฏิบตัติอตนใหถูกตองตามกฎหมาย  หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน
ในกรณตีามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  ผูนั้นอาจรองทุกขตอผูบังคับบัญชา
เพือ่ขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได  ทั้งนี้  เวนแตกรณีที่มีสิทธิอุทธรณตามหมวด  7  ซ่ึงตองใชสิทธิ
อุทธรณตามที่กํ าหนดไวในหมวดนั้น

ขอ  67  การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกํ าหนด

บทเฉพาะกาล
_________________________

ขอ  68  ในระหวางที่ยังมิไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  ใหนํ าหลัก
เกณฑและวธีิการที่กํ าหนดไวแลวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการ  พ.ศ.
2525  มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ  69  ลูกจางประจํ าผูใดมีกรณีกระทํ าผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่
ระเบยีบนี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํ านาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ
ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการที่ใชอยูในขณะนั้น  สวนการสอบสวน
การพจิารณา  และการดํ าเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ  ใหดํ าเนินการตามระเบียบนี้เวนแต

(1)  กรณทีีผู่บงัคบับัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลวกอน
วนัทีร่ะเบยีบนีใ้ชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ  ใหสอบสวนตามระเบียบนี้ตอไปจนกวาจะเสร็จ

(2)กรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูในขณะนั้นเสร็จไปแลว
กอนวนัทีร่ะเบียบนี้ใชบังคับ  ใหการสอบสวนหรือพิจารณานั้นเปนอันใชได
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ขอ  70  ลูกจางประจํ าผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวน

ราชการ  พ.ศ.  2525  ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามขอ  64

ขอ  71  ลูกจางประจํ าผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง
ประจ ําของสวนราชการ  พ.ศ.  2525  กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามขอ  65

                                                                                         ประกาศ   ณ  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2537

                                                                                (ลงนาม)      ไตรรงค  สุวรรณคีรี

  (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี)
  รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เผยแพรโดย… งานวินัยและนิติการ  กองการเจาหนาที่  สํ านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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