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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยพนักงานราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยท่ีเป'นการสมควรกําหนดให�มีการปรับปรุงกระบวนการจ�างงานภาครัฐในส�วน

ของลูกจ�างของส�วนราชการให�มีความหลากหลาย เพ่ือให�เกิดความเหมาะสมในการใช�กําลังคนภาครัฐ
และให�การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล�องตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม�  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให�มีการจ�างพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของส�วนราชการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว�
ดังต�อไปน้ี 
 

ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 
ข�อ ๒๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป'นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
“ส�วนราชการ” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ือ

อย�างอ่ืนและมีฐานะเป'นกรม หรือหน�วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมีฐานะเป'นส�วนราชการตามกฎหมายว�า
ด�วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินและกฎหมายว�าด�วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เว�นแต�
ราชการส�วนท�องถ่ิน  

“หัวหน�าส�วนราชการ” หมายความว�า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน�า
ส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป'นกรม หรือหัวหน�าหน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีฐานะเป'นส�วน
ราชการ และผู�ว�าราชการจังหวัด ซึ่งเป'นผู�ว�าจ�างพนักงานราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความว�า บุคคลซึ่งได�รับการจ�างตามสัญญาจ�างโดยได�รับ
ค�าตอบแทนจากงบประมาณของส�วนราชการ เพ่ือเป'นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให�กับส�วน
ราชการน้ัน 

“สัญญาจ�าง” หมายความว�า สัญญาจ�างพนักงานราชการตามระเบียบน้ี 
 
ข�อ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ คําสั่ ง  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดให�ข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕ ง/หน�า ๑/๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ปฏิบัติหรือเป'นข�อห�ามในเร่ืองใด ให�ถือว�าพนักงานราชการมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ
หรือต�องห�ามเช�นเดียวกับข�าราชการหรือลูกจ�างด�วย  ท้ังน้ี เว�นแต�เร่ืองใดมีกําหนดไว�แล�วโดยเฉพาะใน
ระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ�าง  หรือเป'นกรณีท่ีส�วนราชการประกาศกําหนดให�พนักงาน
ราชการประเภทใดหรือตําแหน�งในกลุ�มงานลักษณะใด ได�รับยกเว�นไม�ต�องปฏิบัติเช�นเดียวกับ
ข�าราชการหรือลูกจ�างในบางเร่ืองเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรค
หน่ึง เพ่ือเป'นมาตรฐานท่ัวไปให�ส�วนราชการปฏิบัติก็ได� 
 

ข�อ ๕  ให�เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๑ 
พนักงานราชการ 
   

 
ข�อ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต�อไปน้ี 
(๑) พนักงานราชการท่ัวไป ได�แก� พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป'นงาน

ประจําท่ัวไปของส�วนราชการในด�านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารท่ัวไป งานวิชาชีพเฉพาะหรือ
งานเช่ียวชาญเฉพาะ 

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได�แก� พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะท่ีต�องใช�
ความรู�หรือความเช่ียวชาญสูงมากเป'นพิเศษเพ่ือปฏิบัติงานในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเป'นเฉพาะ
เร่ืองของส�วนราชการ หรือมีความจําเป'นต�องใช�บุคคลในลักษณะดังกล�าว 

 
ข�อ ๗  ในการกําหนดตําแหน�งของพนักงานราชการ ให�กําหนดตําแหน�งโดยจําแนก

เป'นกลุ�มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต�อไปน้ี 
(๑) กลุ�มงานบริการ 
(๒) กลุ�มงานเทคนิค 
(๓) กลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
(๔) กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ 
(๕) กลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
(๖) กลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
ในแต�ละกลุ�มงานตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจกําหนดให�มีกลุ�มงานย�อยเพ่ือให�

เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได� 
การกําหนดให�พนักงานราชการประเภทใดมีตําแหน�งในกลุ�มงานใด และการกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงาน ให�เป'นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
ส�วนราชการซึ่งเป'นผู�ว�าจ�างพนักงานราชการอาจกําหนดช่ือตําแหน�งในกลุ�มงานตาม

ความเหมาะสมกับหน�าท่ีการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ีจ�างได� 
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ข�อ ๘  ผู�ซึ่งจะได�รับการจ�างเป'นพนักงานราชการ ต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะ
ต�องห�าม ดังต�อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบแปดปI 
(๓) ไม�เป'นบุคคลล�มละลาย 
(๔) ไม�เป'นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถหรือจิต

ฟKLนเฟMอนไม�สมประกอบ หรือเป'นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
(๕) ไม�เป'นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าท่ีใน

พรรคการเมือง 
(๖)๒ ไม�เป'นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว�นแต�เป'นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ
เป'นผู�พ�นโทษมาแล�วเกินห�าปI 

การจ�างบุคคลผู �พ �นโทษมาแล�วเกินห�าปIตามวรรคหนึ่งเข�าเป'นพนักงาน
ราชการ ต�องกําหนดให�บุคคลผู�นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว�าไม�เป'นผู�บกพร�องในศีลธรรม
อันดีจนเป'นที่น�ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนกําหนด
เพ่ือประกอบการพิจารณาด�วย 

(๗) ไม�เป'นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) ไม�เป'นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต�องห�ามอ่ืนตามท่ีส�วนราชการกําหนดไว�ในประกาศการ
สรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ�างเป'นพนักงานราชการ  ท้ังน้ี ต�องเป'นไปเพ่ือความจําเป'นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส�วนราชการน้ัน 

ความใน (๑) ไม�ให�ใช�บังคับกับพนักงานราชการชาวต�างประเทศซึ่งส�วนราชการ
จําเป'นต�องจ�างตามข�อผูกพันหรือตามความจําเป'นของภารกิจของส�วนราชการ 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต�องห�ามเพ่ิมข้ึน หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของส�วนราชการในการจ�างพนักงานราชการเพ่ือให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงคOของการกําหนดให�มีพนักงานราชการตามระเบียบน้ี 
 

ข�อ ๙  ให�ส�วนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเป'นระยะเวลาสี่ปI 
โดยให�สอดคล�องกับเปPาหมายการปฏิบัติราชการของส�วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธO  
ท้ังน้ี ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของส�วนราชการตามวรรคหน่ึง จะต�องเสนอต�อ
คณะกรรมการเพ่ือให�ความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการให�ความเห็นชอบแล�ว ให�สํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป'นค�าใช�จ�ายด�านบุคคลตามความจําเป'นและสอดคล�องกับกรอบอัตรากําลัง

                                                 
๒ ข�อ ๘ (๖) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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พนักงานราชการดังกล�าว  ท้ังน้ี การเบิกจ�ายงบประมาณให�เป'นไปตามประเภทรายจ�ายท่ีได�รับการ
จัดสรรตามหลักเกณฑOและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป'น ส�วนราชการอาจขอให�เปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได� โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจ�งให�สํานักงบประมาณทราบ 

 
ข�อ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ�างเป'นพนักงานราชการให�เป'นไป

ตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีท่ีส�วนราชการใดจะขอยกเว�นหรือเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสรรหาหรือการ

เลือกสรรตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามวรรคหน่ึง ให�สามารถกระทําได�โดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ 
 

ข�อ ๑๑  การจ�างพนักงานราชการให�กระทําเป'นสัญญาจ�างไม�เกินคราวละสี่ปIหรือ
ตามโครงการท่ีมีกําหนดเวลาเร่ิมต�นและสิ้นสุดไว� โดยอาจมีการต�อสัญญาจ�างได�  ท้ังน้ี ตามความ
เหมาะสมและความจําเป'นของแต�ละส�วนราชการ 

แบบสัญญาจ�างให�เป'นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
การทําสัญญาตามวรรคหน่ึง ให�หัวหน�าส�วนราชการหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจาก

หัวหน�าส�วนราชการเป'นผู�ลงนามในสัญญาจ�างกับผู�ได�รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป'นพนักงาน
ราชการ 
 

ข�อ ๑๒  การแต�งกายและเคร่ืองแบบปกติ ให�เป'นไปตามท่ีส�วนราชการกําหนด 
เคร่ืองแบบพิธีการให�เป'นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
ข�อ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีท่ีไม�ต�องอยู�ปฏิบัติงานประจํา

ส�วนราชการ ให�เป'นไปตามท่ีส�วนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกต�างกันได�ตามหน�าท่ีของพนักงาน
ราชการในแต�ละตําแหน�ง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน 
 

หมวด ๒ 
ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชนO 

   
 

ข�อ ๑๔  อัตราค�าตอบแทนของพนักงานราชการให�เป'นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
ข�อ ๑๕  ส�วนราชการอาจกําหนดให�พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน�งใน

กลุ�มงานใดได�รับสิทธิประโยชนOอย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปน้ี 
(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา 
(๒) สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนระหว�างลา 
(๓) สิทธิในการได�รับค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๔) ค�าใช�จ�ายในการเดินทาง 
(๕) ค�าเบ้ียประชุม 
(๖) สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณO 
(๗) การได�รับรถประจําตําแหน�ง 
(๘) สิทธิอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
หลักเกณฑOการได�รับสิทธิตามวรรคหน่ึง ให�เป'นไปตามท่ีส�วนราชการกําหนด  ท้ังน้ี 

เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับหลักเกณฑOท่ีกําหนดเก่ียวกับการได�รับสิทธิน้ันตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให�
แก�ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือให�ได�รับสิทธิประโยชนOตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนOให�แก�พนักงานราชการเพ่ือให�ส�วนราชการปฏิบัติก็ได� 
 

ข�อ ๑๖  ให�คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค�าตอบแทนและสิทธิประโยชนO
ของพนักงานราชการตามข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงให�เหมาะสมเป'นธรรมและมีมาตรฐาน โดย
คํานึงถึงค�าครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลง ค�าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข�าราชการพลเรือน 
และฐานะการคลังของประเทศ รวมท้ังปKจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

 
ข�อ ๑๗  ให�พนักงานราชการได�รับสิทธิประโยชนOและมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตาม

กฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม 
 
ข�อ ๑๘  ส�วนราชการอาจกําหนดให�พนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหน�งใน

กลุ�มงานใดได�รับค�าตอบแทนการออกจากงานโดยไม�มีความผิดได�ตามหลักเกณฑOท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

 
หมวด ๓ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   

 
ข�อ ๑๙  ในระหว�างสัญญาจ�าง ให�ส�วนราชการจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานราชการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ให�กระทําในกรณี

ดังต�อไปน้ี 
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปI 
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาจ�าง 
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให�กระทําในกรณีการ

ประเมินผลสําเร็จของงานตามช�วงเวลาท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหน่ึง ให�เป'นไปตาม
หลักเกณฑOและวิธีการท่ีส�วนราชการกําหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล�าวเพ่ือเป'นมาตรฐานท่ัวไปให�ส�วนราชการปฏิบัติก็ได� 

 
ข�อ ๒๐  พนักงานราชการผู�ใดไม�ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข�อ ๑๙ ให�

ถือว�าสัญญาจ�างของพนักงานราชการผู�น้ันสิ้นสุดลง โดยให�ส�วนราชการแจ�งให�พนักงานราชการทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู�น้ัน 
 

ข�อ ๒๑  ให�ส�วนราชการรายงานผลการดําเนินการจ�างพนักงานราชการ รวมท้ัง
ปKญหาอุปสรรคหรือข�อเสนอแนะต�อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปI 

 
หมวด ๔ 

วินัยและการรักษาวินัย 
   

 
ข�อ ๒๒  พนักงานราชการมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดในระเบียบน้ี ตามท่ี

ส�วนราชการกําหนด และตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�าง และมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน�าท่ีราชการโดยชอบด�วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 

ข�อ ๒๓  พนักงานราชการต�องรักษาวินัยโดยเคร�งครัดตามท่ีกําหนดไว�เป'นข�อห�าม
และข�อปฏิบัติท่ีส�วนราชการกําหนด 

พนักงานราชการผู�ใดฝUาฝMนข�อห�ามหรือไม�ปฏิบัติตามข�อปฏิบัติตามวรรคหน่ึง 
พนักงานราชการผู�น้ันเป'นผู�กระทําผิดวินัยจะต�องได�รับโทษทางวินัย 
 

ข�อ ๒๔  การกระทําความผิดดังต�อไปน้ี ถือว�าเป'นความผิดวินัยอย�างร�ายแรง 
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ 
(๒) จงใจไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ หรือเง่ือนไขท่ีทางราชการ

กําหนดให�ปฏิบัติจนเป'นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง 
(๓) ปฏิบัติหน�าท่ีโดยประมาทเลินเล�อจนเป'นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหาย

อย�างร�ายแรง 
(๔) ไม�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม�ปฏิบัติ

ตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๒๒ จนเป'นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง 
(๕) ประมาทเลินเล�อจนเป'นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง 
(๖) ละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานเป'นเวลาติดต�อกันเกินกว�าเจ็ดวัน สําหรับตําแหน�ง

ท่ีส�วนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน 
(๗) ละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานจนทําให�งานไม�แล�วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด

จนเป'นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง สําหรับตําแหน�งท่ีส�วนราชการกําหนดการ
ทํางานตามเปPาหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๘) ประพฤติช่ัวอย�างร�ายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
ให�จําคุกหรือหนักกว�าโทษจําคุก 

(๙) การกระทําอ่ืนใดท่ีส�วนราชการกําหนดว�าเป'นความผิดวินัยอย�างร�ายแรง 
 
ข�อ ๒๕  เม่ือมีกรณีท่ีพนักงานราชการถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�

หัวหน�าส�วนราชการจัดให�มีคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต�องให�โอกาส
พนักงานราชการท่ีถูกกล�าวหาช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือให�เกิดความเป'นธรรม ในกรณีท่ีผล
การสอบสวนปรากฏว�าพนักงานราชการผู�น้ันกระทําความผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�หัวหน�าส�วนราชการ
มีคําสั่งไล�ออก แต�ถ�าไม�มีมูลกระทําความผิดให�สั่งยุติเร่ือง 

หลักเกณฑOและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให�เป'นไปตามท่ีส�วนราชการ
กําหนด 
 

ข�อ ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏว�าพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไม�ร�ายแรงตามท่ี
ส�วนราชการกําหนด ให�หัวหน�าส�วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑO ตัดเงินค�าตอบแทน หรือลดข้ันเงิน
ค�าตอบแทน ตามควรแก�กรณีให�เหมาะสมกับความผิด 

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง ให�หัวหน�าส�วนราชการพิจารณา
สอบสวนให�ได�ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการท่ีเห็นสมควร 
 

ข�อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการทาง
วินัยแก�พนักงานราชการ เพ่ือเป'นมาตรฐานท่ัวไปให�ส�วนราชการปฏิบัติก็ได� 
 

หมวด ๕ 
การสิ้นสุดสญัญาจ�าง 
   

 
ข�อ ๒๘  สัญญาจ�างสิ้นสุดลงเม่ือ 
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจ�าง 
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามระเบียบน้ีหรือตามท่ี

ส�วนราชการกําหนด 
(๓) พนักงานราชการตาย 
(๔) ไม�ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข�อ ๑๙ 
(๕) พนักงานราชการถูกให�ออก เพราะกระทําความผิดวินัยอย�างร�ายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ีหรือตามข�อกําหนดของส�วนราชการหรือ

ตามสัญญาจ�าง 
 
ข�อ ๒๙  ในระหว�างสัญญาจ�าง พนักงานราชการผู�ใดประสงคOจะลาออกจากการ

ปฏิบัติงาน ให�ย่ืนหนังสือขอลาออกต�อหัวหน�าส�วนราชการตามหลักเกณฑOที่ส�วนราชการกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ข�อ ๓๐  ส�วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ�างกับพนักงานราชการผู�ใดก�อนครบ
กําหนดตามสัญญาจ�างได� โดยไม�ต�องบอกกล�าวล�วงหน�า และไม�เป'นเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกร�อง
ค�าตอบแทนการเลิกสัญญาจ�างได� เว�นแต�ส�วนราชการจะกําหนดให�ในกรณีใดได�รับค�าตอบแทนการ
ออกจากงานโดยไม�มีความผิดไว� 
 

ข�อ ๓๑  เพ่ือประโยชนOแห�งทางราชการ ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงานราชการไป
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยไม�เป'นเหตุให�พนักงานราชการอ�าง
ขอเลิกสัญญาจ�างหรือเรียกร�องประโยชนOตอบแทนใดๆ ในการน้ีส�วนราชการอาจกําหนดให�ค�า
ล�วงเวลาหรือค�าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให�ไปปฏิบัติงานดังกล�าวก็ได� 

 
ข�อ ๓๒  ในกรณีท่ีบุคคลใดพ�นจากการเป'นพนักงานราชการแล�ว หากในการ

ปฏิบัติงานของบุคคลน้ันในระหว�างท่ีเป'นพนักงานราชการก�อให�เกิดความเสียหายแก�ส�วนราชการ ให�
บุคคลดังกล�าวต�องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล�าว เว�นแต�ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ใน
การน้ีส�วนราชการอาจหักค�าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดท่ีบุคคลน้ันจะได�รับจากส�วนราชการไว�เพ่ือชําระ
ค�าความเสียหายดังกล�าวก็ได� 
 

ข�อ ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจ�างตามหมวดน้ี เพ่ือเป'นมาตรฐานท่ัวไปให�ส�วนราชการปฏิบัติก็ได� 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
   

 
ข�อ ๓๔  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว�า “คณะกรรมการบริหารพนักงาน

ราชการ” เรียกโดยย�อว�า “คพร.” ประกอบด�วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป'นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน เป'นรองประธาน
กรรมการ ผู� อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู�แทนกระทรวงกลาโหม ผู�แทนกระทรวงการคลัง ผู�แทนกระทรวงแรงงาน 
ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน เป'นกรรมการ และ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแต�งต้ังจากผู�เช่ียวชาญในสาขาการบริหารงาน
บุคคลกฎหมาย เศรษฐศาสตรO และแรงงานสัมพันธO สาขาละหน่ึงคน  

ให�ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน เป'นกรรมการและเลขานุการ 
และผู�แทนสํานักงบประมาณและผู�แทนกรมบัญชีกลาง เป'นกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
 

ข�อ ๓๕  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�มีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสองปI กรรมการ 
ผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน�งอาจได�รับแต�งต้ังอีกได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ข�อ ๓๖  นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระแล�ว กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจาก
ตําแหน�ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ประธานกรรมการให�ออก 
ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน�งท่ีว�างหรือแต�งต้ังเพ่ิมข้ึน 

ให�ผู�ซึ่งได�รับแต�งต้ังมีวาระเท�ากับวาระการดํารงตําแหน�งท่ีเหลืออยู�ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู�
ในตําแหน�ง 
 

ข�อ ๓๗  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังน้ี 
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังเสนอแนะส�วนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแก�ไขระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการบริหารพนักงานราชการเพ่ือให�เป'นไปตาม
ระเบียบน้ี 

(๒) กําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพ่ือจ�างเป'นพนักงานราชการ รวมท้ังแบบสัญญาจ�าง 

(๓) กําหนดกลุ�มงานและลักษณะงานในกลุ�มงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ�มงาน
ของพนักงานราชการ 

(๔) ให�ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีส�วนราชการเสนอ 
(๕) กําหนดอัตราค�าตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนOอ่ืนของ

พนักงานราชการ 
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
(๗) ตีความและวินิจฉัยปKญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช�บังคับระเบียบน้ี 
(๘) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร 
(๙) อํานาจหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 
ข�อ ๓๘  ให�สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ

คณะกรรมการและปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
ข�อ ๓๙  ในกรณีท่ีเร่ืองใดตามระเบียบน้ีกําหนดให�ส�วนราชการกําหนดหลักเกณฑO

หรือปฏิบัติในเร่ืองใด คณะกรรมการอาจกําหนดให�เร่ืองน้ันต�องกระทําโดย อ.ก.พ กรม องคOการ
บริหารงานบุคคลอ่ืนของส�วนราชการ หรือให�หัวหน�าส�วนราชการแต�งต้ังคณะกรรมการเป'น
ผู�ดําเนินการก็ได� 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข�อ ๔๐  ในระหว�างท่ียังไม�มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  ให�คณะกรรมการ
บริหารงานลูกจ�างสัญญาจ�างตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดเปPาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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๓/๒๕๔๖ เร่ือง แต�งต้ังคณะกรรมการบริหารงานลูกจ�างสัญญาจ�าง ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๖ ปฏิบัติหน�าท่ีเป'นคณะกรรมการตามระเบียบน้ี จนกว�าคณะกรรมการตามระเบียบน้ีจะเข�ารับ
หน�าท่ี 
 

ข�อ ๔๑  ในกรณีท่ีส�วนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไม�แล�ว
เสร็จ ถ�ามีความจําเป'นต�องจ�างพนักงานราชการในกลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ ให�ดําเนินการจ�างได�ใน
กรณีท่ีมีงบประมาณและโครงการแล�ว หรือสําหรับโครงการใหม� โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการจ�าง 
 

ข�อ ๔๒  ในกรณีท่ีอัตราลูกจ�างประจําว�างลงและคณะกรรมการกําหนดเปPาหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดให�จ�างเป'นลูกจ�างช่ัวคราว ส�วนราชการจะดําเนินการจ�างเป'น
พนักงานราชการตามระเบียบน้ีได� ต้ังแต�ปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป'นต�นไป หรือตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 

ข�อ ๔๓  ในกรณีท่ีอัตราลูกจ�างประจําว�างลงระหว�างปI ในปIงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซึ่งต�องยุบเลิกตําแหน�งน้ันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากส�วน
ราชการยังมีความจําเป'นและไม�ใช�กรณีการจ�างเหมาบริการ ให�ขออนุมัติคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
กําหนดให�เป'นพนักงานราชการ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 
 

ข�อ ๒  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป'นต�นไป 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๕๘ ง/หน�า ๑/๒๔ กุมภาพันธO ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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พิมพOมาดา/จัดทํา 
๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินียO/จัดทํา 

๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


