
ความรูท้ัว่ไป 

 

เก่ียวกบัการบรรจแุตง่ตัง้ 
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๑. เกริน่นํา : ทาํอยา่งไรสาํหรบัการเร่ิมตน้เพ่ือการเป็นนกัทรพัยากรบคุคลมอือาชพี 

๒. นิยาม   : การบรรจ ุแตง่ตัง้ ยา้ย โอน เลื่อน 

๓. การเทียบตําแหน่ง : เหตผุลทาํไมตอ้งม ีและการนาํไปใช ้

๔. หวัใจของการบรรจแุต่งตัง้ : ๕ ประการ  

    (ผูม้อีาํนาจสัง่บรรจฯุ / ตาํแหนง่ท่ีจะแตง่ตัง้ / spec ดอูยา่งไร /  

     การเขา้สูต่าํแหนง่ / การออกคาํสัง่ : หลกัการวนัคาํสัง่มผีล) 

๕. สรปุสาระสาํคญัในแต่ละเรือ่ง : หลกัการ หลกัเกณฑ ์วิธีการ 

   ๕.๑ การบรรจ ุ๕ กรณี (เฉพาะ ม.๖๓ ม.๖๔ และ ม.๖๕)  

   ๕.๒ การเล่ือน  การยา้ย  และการโอน 
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ความหมาย 

“บรรจ”ุ หมายความว่า การรบับุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็น

ขา้ราชการพลเรือนสามญัดว้ยวิธีการ

สอบแข่งขนัหรือคดัเลือก โดยเป็นการทาํใหมี้

สถานภาพเป็นขา้ราชการพลเรอืนตามกฎหมาย

ว่าดว้ยขา้ราชการพลเรอืน  
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คาํนิยาม 



ความหมาย 

แตง่ตัง้”  หมายความว่า เป็นการสัง่ให้

ขา้ราชการมีอาํนาจหนา้ท่ีและรบัผิดชอบ

งานในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง และมี

สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินเดือนตามตาํแหน่งท่ี

ไดร้บัแตง่ตัง้ 
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ความหมาย 

“ยา้ย”  หมายความว่า  การแตง่ตั้งขา้ราชการ 

พลเรือนสามญัผูด้าํรงตาํแหน่งหน่ึงใหด้าํรง

ตาํแหน่งอ่ืนในกรมเดียวกนั ซ่ึงจะเป็นตาํแหน่ง

ประเภทเดียวกนัหรอืตา่งประเภทกนัก็ได ้
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สายงานเดิม 
ตา่งสายงาน ตา่งประเภท 

ระดบัท่ีดาํรงอยู ่

ระดบัตํา่กว่าเดิม 

ภายในกรม ก. 

การยินยอม : 

- การยา้ยระดบัตํา่กว่าเดิม 

- การยา้ยประเภทและระดบัเดียวกนั แตเ่งินประจาํตาํแหน่งลดลง 

- การยา้ยขา้มประเภทบางกรณี 

การยา้ย 

ประเภทเดียวกนั 

ตา่งประเภท 

สายงานเดียวกนั 

ตา่งสายงาน 

กรมเดียวกนั  

ระดบัเดิม/ตํา่กว่าเดิม 
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ความหมาย 

“ “โอน”  หมายความว่า  การแตง่ตั้ง

ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูด้าํรงตาํแหน่งใน

กระทรวงหรอืกรมหน่ึง ใหด้าํรงตาํแหน่งใน

กระทรวงหรอืกรมอ่ืน ซ่ึงจะเป็นตาํแหน่ง

ประเภทเดียวกนัหรือตา่งประเภทกนัก็ได ้
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กรม ก. 

กรม ง. 

กรม จ. 

กรม ข. 

กรม ค. 

การยินยอม : 

- การโอนระดบัตํา่กว่าเดิม 

- การโอนขา้มประเภทบางกรณี 

การโอน 

ตา่งประเภท 

สายงานเดียวกนั 

ตา่งสายงาน 

กระทรวง/กรมอ่ืน 

ประเภทเดียวกนั 

ระดบัสูงกว่าเดิม/

เทา่เดิม/ตํา่กว่าเดิม 
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ความหมาย 

“ 

“เล่ือน”หมายความว่า  การแตง่ตั้งขา้ราชการ 

พลเรือนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทเดียวกนั

ในระดบัท่ีสูงกว่าเดิม  
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เลื่อนระดบัตาํแหน่ง 

ยา้ย /โอน ขา้มประเภท 

ยา้ย/โอน  

ประเภทเดียวกนั 

ไม่เทียบขา้มประเภทตาํแหน่ง 

ระดบัตาํแหน่งในและระหว่างประเภทตาํแหน่ง 

ภาพรวมการยา้ย การโอน การเล่ือน 
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การเทียบการดาํรงตําแหน่งเป็น

ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

ในระดบัต่าง ๆ  

ตาม พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2535 

การดาํรงตําแหน่งเป็นขา้ราชการ

พลเรือนสามญั 

ในประเภทและระดบั 

ตาม พ.ร.บ.ระเบยีบขา้ราชการ 

พลเรือน พ.ศ. 2551 

เท่ากบั 

ดงันี้  

ว 12/2551 
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 การเทียบตําแหน่ง   

เหตผุลทาํไมตอ้งม ีและการนาํไปใช ้



Spec (ม.๖๒) 

อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

๒. มีตาํแหน่งในระดบัท่ีจะแตง่ตั้ง 

๓. คณุสมบตั ิ

๔. ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

๕.   การออกคาํสัง่แตง่ตั้งตามแตก่รณี 

๑. ผูมี้อาํนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตั้ง (ม.๕๗) 

คณุสมบตัทิัว่ไป 

ลกัษณะตอ้งหา้ม (ม.๓๖) 
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 หวัใจของการบรรจแุต่งตัง้  ๕ ประการ  

     



มาตรา 55 

ตาํแหน่ง/

ระดบั 

ตาํแหน่ง ผูมี้อาํนาจ 

สัง่บรรจ ุ แตง่ตั้ง 

S 

S2 

- ปลดั กท./ หน.สรก.ระดบั กรม ท่ีข้ึนตรง

ตอ่นายกฯ หรอื รมต.(เลขาฯครม./ลธ.ก.พ./ 

ลธ.ก.พ.ร./ผอ.สน.งบฯ/ลธ. สภาพฒัน/์ลธ.

สมช./ผอ.สาํนกัข่าวกรอง /ลธ.ปปง./ลธ.BOI) 

/ ลธ.ปปส. /……………………….................) 

รมต. เจา้สงักดั โปรดเกลา้ฯ 

- รองปลดั กท. / อธิบดี / รอง หน.สรก.

ระดบักรมท่ีข้ึนตรงตอ่ นายกฯ หรอื รมต.  

ปลดั กท. / หน.

สรก.ระดบักรม 

ข้ึนตรงฯ 

โปรดเกลา้ฯ 

- ผวจ. / ผูต้รวจราชการ กท. / 

เอกอคัรราชทูต 

ปลดั กท. โปรดเกลา้ฯ 

S1 - รองอธิบดี / รองผูว่้าฯ /อคัรราชทูต 

  

ปลดั กท. / หน.สรก.ระดบักรมท่ี 

ข้ึนตรงนายกฯ หรอื รมต 
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ผูมี้อาํนาจสัง่บรรจแุละแตง่ตั้ง (ม.๕๗) 

 

๑ 



มาตรา 55 

ตาํแหน่ง

/ระดบั 

ตาํแหน่ง ผูมี้อาํนาจ 

สัง่บรรจ ุ แตง่ตั้ง 

M 

M2 ผอ.สาํนกั. / ผูต้รวจราชการกรม ปลดั กท. / หน.สรก. 

ระดบักรม /อธิบด ี

M1 ผอ.กอง ในกรมปกต ิ อธิบดี โดยปลัด กท. 

เห็นชอบ 

ผอ.กอง ในกรมท่ีข้ึนตรงตอ่นายกฯ 

หรอื รมต. 

หน.สว่นราชการ 

ระดบักรมฯ 

M1 

M2 

ผอ.กอง / ผอ.สาํนกั ใน สนง.

รฐัมนตร ี

รมต. เจา้สงักดั 
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มาตรา 55 

ตาํแหน่ง/

ระดบั 

ตาํแหน่ง ผูมี้อาํนาจ 

สัง่บรรจุ แตง่ตั้ง 

K 

K5 ผูท้รงคณุวุฒิ รมต.เจา้สงักดั โปรดเกลา้ฯ 

K4 เช่ียวชาญ ปลดั กท./หน.สรก.ระดบักรมฯ 

K3 - ชาํนาญการพิเศษ 

- ชาํนาญการพิเศษ ในกรมท่ีข้ึนตรงตอ่

นายกฯ หรือ รมต. 

- ชาํนาญการพิเศษ ในราชการภูมิภาค : 

ยา้ย (ม.63) 

- อธิบดี โดยปลัด กท. เห็นชอบ 

- อธิบดี 

 

- ผูว่้าราชการจงัหวดั 

K2 ชาํนาญการ ในราชการภูมิภาค : ยา้ย 

(ม.63) 
อธิบดี / มอบหมาย /ผวจ. 

K1 ปฏิบตักิาร ในราชการภูมิภาค : 

สอบแข่งขนั (ม.53) 
อธิบดี / มอบหมาย /ผวจ. 

K1-4 ปฏิบตักิาร ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ 

และ เช่ียวชาญ ใน สนง.รฐัมนตรี 

รมต.เจา้สงักดั 
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ตาํแหน่ง/

ระดบั 

ตาํแหน่ง ผูมี้อาํนาจ 

สัง่บรรจ ุ แตง่ตั้ง 

O 

O4 - ทกัษะพิเศษ 

- ทกัษะพิเศษ ในกรมข้ึนตรงตอ่นายกฯ  

หรือ รมต. 

- อธิบดี โดยปลัด กท. เห็นชอบ 

- อธิบดี 

O3 อาวุโส อธิบดี / มอบหมาย /ผวจ. 

O2 ชาํนาญงาน อธิบดี / มอบหมาย / ผวจ. 

O1 ปฏิบตังิาน อธิบดี / มอบหมาย /ผวจ. 

  O1-4 ทุกระดบั ใน สนง.รฐัมนตรี รมต.เจา้สงักดั 
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K1 

 

K5 

K4 

K3 

K2 

บริหาร วิชาการ 

O1 

O4 

O3 

O2 

ทัว่ไป 

M1 

M2  

 
S1  

 

 
S2  

 

3 ปี 

อาํนวยการ 

2 ปี 

4 ปี 

 

ตรี  6 ปี 
โท  4 ปี 
เอก 2 ปี 

1 ปี 

1 ปี 

15,600 
13,000 

21,000 
14,500 

2 ปี 

ตาํแหน่ง 

ท่ีจะแต่งตัง้ 

ปวช. 6 ปี 
ปวท./อนุ 5 ปี 
ปวส./อนุ 4 ปี 

6 ปี  

ง/ด ถึง 

ขั้นสูง O3 

ตําแหนง
เลื่อนไหล 

ยังไง 
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๒ 



คุณสมบัติทั่วไป 

  ๑) สัญชาติไทย 

 ๒) อายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป 

 ๓) เปนผูเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

คณุสมบตั ิ

ตามมาตรา ๓๖ 
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๓ 



คณุสมบตั ิ

ลักษณะตองหาม 

  ๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

 ๒) เปนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 ๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอนตาม พรบ.นี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 ๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 ๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค

การเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

ขอยกเวน้ไดน้ะ...ตาม

ระเบียบ ก.พ. 

(ส่งโดย ว ๖/๕๓) 
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คณุสมบตั ิ

ลักษณะตองหาม 

  ๖) เปนบุคคลลมละลาย (ดู ว ๑๓/๕๕ เพิ่มเติม) 

 ๗) เปนผูเคยตองรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

 ๙) เปนผูถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพรบ.นี้ หรือ

กฎหมายอ่ืน 

 ๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพรบ.นี้หรือกฎหมายอ่ืน  

 ๑๑) เปนผูเคยกระทําการทจุริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 

ยกเวน้ไดน้ะ...ตาม

ระเบียบ ก.พ. 

(ส่งโดย ว ๖/๕๓) 

21 



วรรคหน่ึง ผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งใดตอ้งมี

คุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนั้น

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

คณุสมบตั ิ

วรรคสอง ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจาํเป็น ก.พ. อาจ

อนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูมี้คณุสมบตัติา่งไปจากคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่ง ก็ได ้ 

   

 วุฒิการศึกษา / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ....   

 ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งประเภท.... 
ตวัอยา่ง 

ว ๘/๕๒ 

ตามมาตรา ๖๒ 
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มีคณุวุฒิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 

 ๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิชา

หรอืทางท่ีสว่นราชการเจา้สงักดัเห็นว่าเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตั ิ 

 ๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวิชา

หรอืทาง ท่ีสว่นราชการเจา้สงักดัเห็นว่าเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงาน

ท่ีปฏิบตั ิ 

 ๓. ไดร้บัปรญิญาเอกหรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชา

หรอืทาง ท่ีสว่นราชการเจา้สงักดัเห็นว่าเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงาน

ท่ีปฏิบตั ิ

 ๔. ไดร้บัปรญิญาหรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีก.พ. กาํหนดว่าใชเ้ป็นคณุสมบตัเิฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งน้ีได ้

ตวัอย่าง 

สายงานเปิด 

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดบัปฏิบตักิาร 
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   มีคณุวุฒิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 
 

      ไดร้บัปรญิญาตร ี  /โท /เอก  / หรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบได ้

ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชาวิชาการบญัชี สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ..... 

หรอืสาขาวิชา ...หรอืสาขาวิชา..หรอืสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงหรอืหลาย

สาขาวิชาดงักลา่ว ในทางท่ีสว่นราชการเจา้สงักดัเห็นว่าเหมาะสม...  

      ไดร้บัปรญิญาหรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีก.พ. กาํหนดว่าใชเ้ป็น

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งน้ีได ้

ตวัอย่าง 

สายงานกึง่ปิด 

นกัวิชาการเงินและบญัชีระดบัปฏิบตักิาร 

ว ๑๓/๕๔  

(เทียบความรู)้ 

+ หนงัสือซกัซอ้ม 

๒๒ ธ.ค.๕๔ 
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   มีคณุวุฒิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 

     ๑. ไดร้บัปรญิญาตรหีรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบได ้

ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชานิตศิาสตร ์ 

     ๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบได ้

ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชานิตศิาสตร ์ 

     ๓. ไดร้บัปรญิญาเอกหรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบั

เดียวกนั ในสาขาวิชานิตศิาสตร ์

     ๔. ไดร้บัปรญิญาหรอืคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีก.พ. กาํหนดว่าใชเ้ป็น

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งน้ีได ้

ตวัอย่าง 

สายงานปิด 

นิติกร  ระดบัปฏิบติัการ 
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ระดบัชาํนาญการ 

๑. มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง ..... K1 และ 

๒. ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึงมาแลว้ ดงัตอ่ไปน้ี 

      ๒.๑   K2 

      ๒.๒   K1  ไม่นอ้ยกว่า ๖ ปี สาํหรบัวุฒิปริญญาตรี หรือ 

ไม่นอ้ยกว่า ๔ ปี สาํหรบัวุฒิปริญญาโท หรือไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี 

สาํหรบัวุฒิปริญญาเอก 

     ๒.๓ ตาํแหน่งอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเทา่ ๒.๑ หรือ ๒.๒ (ว ๓๐/๕๓) 

    และ 

๓. ปฏิบตังิานดา้น.....หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง... ไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี 
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   มีคณุวุฒิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 

    ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  /ประกาศนียบตัรวิชาเทคนิค /ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง  หรือคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ในสาขาหรือทางท่ี

ส่วนราชการเจา้สงักดัเห็นว่าเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและลกัษณะงานท่ี

ปฏิบตั ิ

      ไดร้บัประกาศนียบตัรหรือคณุวุฒิอยา่งอ่ืนท่ีก.พ. กาํหนดว่าใชเ้ป็น

คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งน้ีได ้

ตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบตังิาน 

อยา่ลืมด ูว ๑๙/๕๒ เพ่ิม 

  • คณุวุฒิอนุปรญิญา  ๒ ปี  (ในขอ้ท่ีกาํหนดวุฒิ ปวท. เป็นคณุสมบตั ิ
 

  • คณุวุฒิอนุปรญิญา  ๓ ปี  (ในขอ้ท่ีกาํหนดวุฒิ ปวส. เป็นคณุสมบตั ิ
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ระดบัชาํนาญงาน 

1. มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง ..... O1 และ 

2. ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึงมาแลว้ ดงัตอ่ไปน้ี 

      2.1   O2  (เพ่ิมโดย ว 5/55) 

      2.2   O1  ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี สาํหรบัวุฒิ ปวช.  หรอื 

ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี สาํหรบัวุฒิ ปวท หรอืไม่นอ้ยกว่า 4 ปี สาํหรบัวุฒิ ปวส. 

     2.3 ตาํแหน่งอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 2.1 หรอื 2.2 (ว 30/53) 

    และ 

3. ปฏิบตังิานดา้น.....หรอืงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง... ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
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1. มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง.... O1  และ 

2. ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งมาแลว้ ดงัตอ่ไปน้ี 

    2.1   O3 (เพ่ิมโดย ว 5/55) 

    2.2   O2 มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี 

    2.3  ตาํแหน่งอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 2.1 หรอื 2.2 หรอื 2.3 (ว 30/53) 

   และ 

3. ปฏิบตังิานดา้น.....หรอืงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง... ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 

ระดบัอาวุโส 
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1. มีคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง...... O1 และ 

2. ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึงมาแลว้ ดงัตอ่ไปน้ี 

  2.1   O4 (เพ่ิมโดย ว 5/55) 

  2.2 ตาํแหน่งอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 2.1 หรอื 2.2 หรอื 2.3 หรอื 2.4  

                 (ว 30/53) 

และไดร้บัเงินเดือนถึงอตัราขั้นสูงของบญัชีเงินเดือนขั้นต ํา่ขั้นสูง

ตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส 

ระดบัทกัษะพิเศษ 
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คณุสมบตัติามท่ีกาํหนดไว ้

ในหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

คณุสมบตั ิ

 วุฒิการศึกษา (เพิ่มเตมิ)  

 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...   

 ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งในสายงานท่ีจะ  

    แตง่ตั้ง  

 ระยะเวลาเก่ียวขอ้งหรือเก้ือกูล 

ตวัอยา่ง 
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๘ กรณี 

การบรรจ ุ

การบรรจผุูไ้ดร้บัคดัเลือก 

การบรรจผุูมี้ความรู ้ความชาํนาญงานสูง 

การบรรจกุลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญัท่ีออกไปรบัราชการทหาร 

การบรรจผุูส้อบแข่งขนัได ้ 

การบรรจกุลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

การบรรจกุลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญัท่ีออกไปปฏิบตังิานใดๆ  

ตามมต ิค.ร.ม. 

การรบัโอนขา้ราชการ/พนกังานตามกฎหมายอ่ืน มาบรรจ ุ

การบรรจกุลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการ/พนกังานตามกฎหมายอ่ืน 

๓ กรณี
แรกไมพูด
แลวนะ 
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๕ กรณี 

การบรรจผุูไ้ดร้บัคดัเลือก 

การบรรจผุูมี้ความรู ้ความชาํนาญงานสูง 

การบรรจผุูส้อบแข่งขนัได ้ 

การรบัโอนขา้ราชการ/พนกังานตามกฎหมายอ่ืน 

มาบรรจ ุ

การบรรจกุลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการ/พนกังานตาม

กฎหมายอ่ืน 

การบรรจบุุคคล เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 

มาจาก

กฎหมาย

อ่ืน 

บุคคล 

ทัว่ไป 
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การบรรจขุา้ราชการ/พนกังาน ตามกฎหมายอ่ืน 

เป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

    ว ๓๖/๕๓ (กรณีรบัโอน) 
 

    ว ๓๗/๕๓ (กรณีบรรจุกลบั) 

เทยีบตาํแหน่ง 
อย่างอืน่ 

กรม ก. 

กรม ง. 

กรม จ. 

กรม ข. 

ตาํรวจ 

ทหาร 

เทศบาล 

ว ๓๐/๒๕๕๓  

เจา้หนา้ท่ีของ

หน่วยงานอ่ืน

ของรฐั 

(เฉพาะรบัโอน) 
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การเทียบตาํแหน่งอยา่งอ่ืน     ว ๓๐/๒๕๕๓ 
หลักเกณฑและเงื่อนไข 

ระบบการกาํหนดตาํแหน่ง 

ของขา้ราชการ/พนกังาน 

ตามกฎหมายอ่ืน 

เหมือนกบั พ.ร.บ.๕๑ 

เหมือนกบั พ.ร.บ.๓๕ อิง ว ๑๒/๕๑ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภท ก ข. และ ค. 

ใช ้

ตารางเทียบ 

ขา้ราชการครู อบจ. ขา้ราชการครู กทม.  

พนกังานครูเทศบาล พนกังานครูเมืองพทัยา 

ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา 

พนกังานสว่นทอ้งถ่ินในสายงานนกับรหิารงานตา่ง ๆ 

ขา้ราชการอยัการ ตลุาการ ทหาร ตาํรวจ  
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๓ กรณี 

การบรรจุกลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 

ท่ีออกไปรบัราชการทหาร 

การบรรจุกลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 

การบรรจุกลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 

ท่ีออกไปปฏิบตังิานใดๆ ตามมต ิค.ร.ม. 

การบรรจผุูเ้คยเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั กลบัเขา้รบัราชการ 

ว ๑๑/๕๓ 

(มาตรา 63 วรรคส่ี)  
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ว ๗/๒๕๕๒ 

ว ๑๖/๒๕๕๒ 

ว ๙/๒๕๕๓ 

แนวทางการบรรจแุตง่ตัง้ 

ท่ีใหน้าํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเดิมตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๕ 

มาใช ้

การเล่ือนและแตง่ตัง้ตามบทเฉพาะกาล 

37 

๔ 



ว ๓๔/๔๗ ว ๒๒/๔๐ 

ว ๑๐/๔๘ ว ๑๖/๓๘ 

ว ๑๐/๔๘ ว ๑๖/๓๘ 

ว ๕/๓๖ 

ว ๒๒/๔๐ 

ว ๓/๕๑ 

ว ๒๒/๔๐ 

ว ๙/๔๘ ว ๒๒/๕๓ 

ว ๑๑/๔๒ 

ว ๕/๔๒ 
หลักการ 

๑. คุณสมบัติตรง spec 

๒. ผานกระบวนการตามวิธีการ :       

    คัดเลือก / ประเมิน 
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ว 34/47 ว 9/35  

ว 10/48  ว 16/38 

ว 10/48 ว 16/38 

ว 12/33 ว 7/34 

ว 4/48 ว 15/47 

ว 9/35 

ว 9/35 

ว 9/44 

ว 13/49 

ว 11/42 

ว 5/42 

การยา้ย 

หลักการ 

๑. คุณสมบัติตรง spec 

๒. ดุลพินิจ หรือ 

๓. ตองผานกระบวนการ : สอบ/

คัดเลือก / ประเมิน 
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3 

2 

1 

ออกคาํสัง่และวนัมีผล 

การรบัโอน / ใหโ้อน 

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 

เขา้สูต่าํแหน่งตามแตล่ะประเภทตาํแหน่ง 

การตกลงยนิยอมของผูมี้อาํนาจฯ  

ทั้งสองฝ่ายในการโอน  

ว 4/52 

การโอน 
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กฎหมาย 

ข้อมูล 

ข้าราชการ 

ข้อมูลตําแหน่ง 

+ส่วนราชการ 
เงนิเดอืน 

วนัที่คาํส่ังมผีล 

สมบูรณ์ 

41 

๕ การออกคาํสัง่ 



คาํสัง่ควรประกอบดว้ย 

เลขท่ีคาํสัง่ 

ช่ือคาํสัง่ 

สว่นราชการ 

กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ 

หนงัสือเวียนท่ีเก่ียวขอ้ง   

จาํนวน 

ผูท่ี้ไดร้บัแตง่ตั้ง 

วนัท่ีสัง่แตง่ตั้ง 

ช่ือ/ตาํแหน่ง 

ผูส้ัง่แตง่ตั้ง 

หมายเหต ุ

 

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ 
วุฒิ/สาขา/

สถานศึกษา 

ตําแหน่งและส่วนราชการเดมิ ตําแหน่งและส่วนราชการใหม่ 

ตั้งแต่ 
ตําแหน่ง

/สังกดั 

ตําแหน่ง

ประเภท 
ระดบั เลขที่ 

เงินเดื

อน 

ดาํรง

ตําแห

น่ง

ปัจจุบั

นเมือ่ 

ตําแหน่ง/

สังกดั 

ตําแหน่ง

ประเภท 
ระดบั เลขที ่

เงินเดอื

น 

1 นาย.........

.. 

น.บ. 
ม.รามคาํแหง 

นิติกร 
กลุ่มงาน

วนัิย 

วชิาการ ชํานา

ญการ 

63 35,20

0 

1 

ต.ค.5

1 

นิติกร 
กลุ่มงาน

วนัิย 

วชิาการ ชํานา

ญการ

พิเศษ 

64 35,200 บัดนีเ้ป็น

ต้นไป 

หมายเหตุ   1. กรมได้รับคาํขอเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เมือ่ 1 ก.ค.54  และผ่านการประเมนิ ผลงานเมือ่วนัที่ 15 ส.ค.54 

ใบปะหนา้ 

บญัชีรายละเอียดแนบทา้ย 

เงินเดือน ช่ือ/ตาํแหน่ง /ระดบั 

ของขา้ราชการ 

สว่นราชการท่ีสงักดั 

/ จะแตง่ตั้ง 

วนัท่ีมีผล 

เลขท่ี

ตาํแหน่ง 
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แตง่ตัง้ขา้ราชการ

ตาํแหน่งนกัวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

ตาํแหน่ง ผอ.สาํนกั

นโยบายและยุทธศาสตร ์

(อาํนวยการ ระดบัสูง) 

 

จะออกคาํสัง่อะไร 

ไปดาํรง 
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แตง่ตัง้ขา้ราชการ

ตาํแหน่งนกัวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

ตาํแหน่ง ผอ.สาํนกั

นโยบายและยุทธศาสตร ์

(อาํนวยการ ระดบัสูง) 

 

 

 
 

คาํสัง่...../.... 

เร่ือง ยา้ยขา้ราชการ 
.................................. 

................................. 

................................. 

สัง่ ณ วนัท่ี ........... 

 (............) 

  .............. 

จะออกคาํสัง่อะไร 

 

 
 

คาํสัง่...../.... 

เร่ือง เล่ือนขา้ราชการ 
.................................. 

................................. 

................................. 

สัง่ ณ วนัท่ี ........... 

 (............) 

  .............. 

ไปดาํรง 
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การแตง่ตัง้ 

การสัง่แตง่ตัง้ 

หนงัสือเวียนคณะรฐัมนตร ี 

๒ กรณี 

 การออกคาํสัง่แตง่ตั้งลว่งหนา้ 

 การออกคาํสัง่แตง่ตั้งยอ้นหลงั  

ใหมี้ผลตั้งแตว่นัท่ีลงนามในคาํสัง่ เวน้แต ่

จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

 

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ 
วุฒิ/สาขา/

สถานศึกษา 

ตําแหน่งและส่วนราชการเดมิ ตําแหน่งและส่วนราชการใหม่ 

ตั้งแต่ 
ตําแหน่ง/

สังกดั 

ตําแหน่ง

ประเภท 
ระดบั เลขที่ เงินเดอืน 

ดาํรง

ตําแห

น่ง

ปัจจุบั

นเมือ่ 

ตําแหน่ง/สังกดั 
ตําแหน่ง

ประเภท 
ระดบั เลขที่ เงินเดอืน 

1 นาย........... น.บ. 
ม.รามคาํแหง 

นิติกร 
กลุ่มงาน

วนัิย 

วชิาการ ชํานาญ

การ 

63 35,200 1 

ต.ค.51 

นิติกร 
กลุ่มงานวนัิย 

วชิาการ ชํานาญ

การ

พิเศษ 

64 35,200 บัดนีเ้ป็นต้น

ไป 

หมายเหตุ   1. กรมได้รับคาํขอเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เมือ่ 1 ก.ค.54  และผ่านการประเมนิ ผลงานเมือ่วนัที่ 15 ส.ค.54 
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ความหมาย 

 การออกคาํสัง่แตง่ตั้งลว่งหนา้ หมายถึง 

 “ การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่ง โดยใหค้าํสั่ง 

มีผลใชบ้งัคบัล่วงหนา้นบัจากวันท่ีผูมี้อาํนาจสั่งแตง่ตัง้ลงนามใน

คาํสั่ง” 

 

ลาํดบั

ที่ 

ช่ือ 
วุฒิ/สาขา/

สถานศึกษา 

ตําแหน่งและส่วนราชการเดมิ ตําแหน่งและส่วนราชการใหม่ 

ตั้งแต่ 
ตําแหน่ง/

สังกดั 

ตําแหน่ง

ประเภท 
ระดบั เลขที่ เงินเดอืน 

ดาํรง

ตําแห

น่ง

ปัจจุบั

นเมือ่ 

ตําแหน่ง/สังกดั 
ตําแหน่ง

ประเภท 
ระดบั เลขที่ เงินเดอืน 

1 นาย........... น.บ. 
ม.รามคาํแหง 

นิติกร 
กลุ่มงาน

วนัิย 

วชิาการ ชํานาญ

การ 

63 35,200 1 

ต.ค.51 

นิติกร 
กลุ่มงานวนัิย 

วชิาการ ชํานาญ

การ

พิเศษ 

64 35,200 บัดนีเ้ป็นต้น

ไป 

หมายเหตุ   1. กรมได้รับคาํขอเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์เมือ่ 1 ก.ค.54  และผ่านการประเมนิ ผลงานเมือ่วนัที่ 15 ส.ค.54 

 การออกคาํสัง่แตง่ตั้งยอ้นหลงั หมายถึง 

 “ การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่ง โดยใหค้าํสั่งมีผล 

ใชบ้งัคบัยอ้นหลังไปก่อนวันท่ีผูมี้อาํนาจสั่งแตง่ตัง้ลงนามในคาํสั่ง” 
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การแตง่ตัง้ 

การแตง่ตัง้ลว่งหนา้ หนงัสือเวียนคณะรฐัมนตร ี

ว. ๔๘/๒๕๓๐ 
มี ๓ กรณี 

กรณีท่ี ๑   การออกคาํสัง่แตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งท่ียงัไม่ว่างในขณะออกคาํสัง่  

               ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะ 

แตง่ตัง้ไปดาํรงตาํแหน่งในตา่งจงัหวดั ในตา่งประเทศ 

แตง่ตัง้แทนผูท่ี้จะพน้จากราชการไปเพราะเกษียณ 

กรณีอ่ืนท่ีจาํเป็นเพ่ือประโยชนแ์ก่ราชการ เช่น แตง่ตัง้แทนผูท่ี้ 

ขอลาออกสาํหรบัตาํแหน่งท่ีตอ้งมีผูป้ฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 
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การแตง่ตัง้ 

การแตง่ตั้งลว่งหนา้ หนงัสือเวียนคณะรฐัมนตร ี 

ว. ๔๘/๒๕๓๐ 
มี ๓ กรณี 

กรณีท่ี ๒   กรณีท่ีผูมี้อาํนาจฯ ทราบอยูว่่าตนจะตอ้งพน้จากตาํแหน่ง 

              หนา้ท่ีราชการไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ 

ไม่สมควร ออกคาํสั่งแตง่ตัง้ล่วงหนา้ 

โดยใหค้าํสัง่มีผลเม่ือผูอ้อกคาํสัง่ไดพ้น้จากตาํแหน่งหนา้ท่ีไปแลว้ 
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การแตง่ตัง้ 

การแตง่ตั้งลว่งหนา้ หนงัสือเวียนคณะรฐัมนตร ี

ว. ๔๘/๒๕๓๐ 
มี ๓ กรณี 

กรณีท่ี ๓   กรณีท่ีผูมี้อาํนาจฯ ไม่อาจออกคาํสัง่แตง่ตั้งขา้ราชการท่ีมี  

              คณุสมบตัยิงัไม่ครบตามกฎหมายกาํหนดใหด้าํรงตาํแหน่งใดๆ                 

              เป็นการลว่งหนา้โดยใหค้าํสัง่มีผลเม่ือขา้ราชการผูน้ั้นมี 

              คณุสมบตัคิรบถว้นแลว้  
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การแตง่ตัง้ 

การแตง่ตั้งยอ้นหลงั 
หนงัสือเวียนคณะรฐัมนตร ี 

ว. ๒๕๕/๒๕๒๔ 

หลกัการ : หา้มมิใหส้ัง่แตง่ตั้งยอ้นหลงั เวน้แต ่

 ขา้ราชการบรรจใุหม่หรือ 

     บรรจกุลบัเขา้รบัราชการ  

ใหส้ัง่ยอ้นหลงัไดไ้ม่ก่อน

วนัท่ีผูน้ั้นไดร้ายงานตวัเขา้

ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  
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การแตง่ตัง้ 

การแตง่ตั้งยอ้นหลงั หนงัสือเวียนคณะรฐัมนตร ี 

ว. ๒๕๕/๒๕๒๔ 

หลกัการ : หา้มมิใหส้ัง่แตง่ตั้งยอ้นหลงั เวน้แต ่

 การเล่ือนและแตง่ตัง้ให้

ดาํรงตาํแหน่งใหม่ท่ีไดร้บัการ

กาํหนดตาํแหน่งเดิมใหเ้ป็น

ระดบัสูงข้ึนยอ้นหลงั 

ใหส้ัง่ยอ้นหลงัไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีผูมี้

อาํนาจกาํหนดตาํแหน่งตาม

กฎหมาย จะไดก้าํหนดและ

ขา้ราชการผูน้ั้นยงัดาํรงตาํแหน่งอยู ่
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การแตง่ตัง้ 

การแตง่ตั้งยอ้นหลงั หนงัสือเวียนคณะรฐัมนตร ี 

ว. ๒๕๕/๒๕๒๔ 

หลกัการ : หา้มมิใหส้ัง่แตง่ตั้งยอ้นหลงั เวน้แต ่

 ขา้ราชการผูน้ั้นได้

รกัษาการหรือรกัษาการใน

ตาํแหน่งนั้นอยูก่่อนแลว้  

ใหส้ัง่ยอ้นหลงัไดไ้ม่ก่อนวนัท่ี 

ผูน้ั้นไดเ้ขา้ปฏิบตัหินา้ท่ี

รกัษาการหรือรกัษาการใน

ตาํแหน่งนั้น  
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กฎ ก.พ. วาดวยการยาย การโอน และการเลื่อนขาราชการพล

เรือนสามัญ 

พรบ.ระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน 

ม.๔๔ – ๔๙ ม. ๕๖ และ ม.๖๔ 

การรกัษาราชการแทนและการรกัษาการในตาํแหน่ง 
รกัษา..? 

ตาํแหน่งประเภทบริหาร : ปลดักระทรวง  / รองปลดักระทรวง/ อธิบดี /  

                                        ผูว่้าราชการจงัหวดั/ เอกอคัรราชทูต / รองอธิบดี 

ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ : ผอ.สาํนกั / ผอ.กอง  

ความหมาย : การใหข้า้ราชการท่ีดาํรงตาํแหน่งหน่ึง มีอาํนาจ

หนา้ท่ีและรบัผิดชอบงานในตาํแหน่งอ่ืนอีกตาํแหน่งหน่ึง  

เป็นการชัว่คราวในกรณีท่ีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น  

หรือมีแตไ่ม่อาจปฏิบตัริาชการได ้ นาํไปใชป้ระกอบ 

ในการออกคาํสัง่แตง่ตั้งยอ้นหลงัได ้

ว ๓๓/๕๒  

(สํานักงาน

ก.พ.ร.) 
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พรบ. ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๖๘ 

การรกัษาการในตาํแหน่ง 

ตาํแหน่งประเภทบริหาร   : ผูต้รวจราชการกระทรวง / รองผูว่้าราชการจงัหวดั  

ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ  : ผูต้รวจราชการกรม 

ตาํแหน่งประเภทวิชาการ   

ตาํแหน่งประเภททัว่ไป  
ทุกตําแหนง 

รกัษา..? 
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การแกไ้ขคาํสัง่ / การยกเลิกคาํสัง่ 

หลกัการแกไ้ขคาํสัง่หรอืยกเลิกคาํสัง่ 

“คาํสัง่ของทางราชการนั้น เม่ือออกมาแลว้ 

จะยกเลิกได ้ก็ตอ่เม่ือคาํสัง่นั้นเป็นคาํสัง่ท่ี

ออกมาโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรอืไม่

ถูกตอ้งกบัขอ้เท็จจรงิ” 
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กรณีใดใชวิ้ธีการ 

แกไ้ขคาํสัง่ ยกเลิกคาํสัง่ 

ตอ้งพิจารณาว่า 

คาํสัง่นั้นมีขอ้ผิดพลาดหรอืไม่ หากผิดตอ้งดวู่าผิดในประเด็น

ใดเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ หรือสามารถจะแกไ้ขไดห้รือไม่ 

เพราะการผิดขอ้กฎหมายหรือขอ้เท็จจริงนั้นบางประเด็น

สามารถแกไ้ขได ้เม่ือแกไ้ขแลว้ก็จะทาํใหค้าํสัง่นั้นถูกตอ้ง 

การแกไ้ขคาํสัง่ / การยกเลิกคาํสัง่ 
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กรณีใดใชวิ้ธีการ 

แกไ้ขคาํสัง่ ยกเลิกคาํสัง่ 

ตอ้งพิจารณาว่า 

บางประเด็นเม่ือผิดแลว้ไม่สามารถแกไ้ขได ้ตอ้งใชวิ้ธีการ

ยกเลิกคาํสัง่ ซ่ึงสว่นใหญท่ี่พบคือ 

จะผิดในเรื่องเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแตง่ตัง้ 

การแกไ้ขคาํสัง่ / การยกเลิกคาํสัง่ 
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กรณีท่ีกฎหมายตามพระราชบญัญตัิ

ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาไว้

ชดัเจนแลว้ หากพบว่า  

การแตง่ตัง้ดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย  

กรณีตาม 

มาตรา ๖๖ 

กรณีตาม 

มาตรา ๖๗ 

ว ๑๓/๕๓ 
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ผูไ้ดร้บับรรจเุขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั

และแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งตาม ม.๕๓ ม.๕๕ ม.๕๖  

ม.๖๓ ม.๖๔-๖๕ หากภายหลงัปรากฎว่า 

กรณีที่กฎหมายกาํหนดแนวทางไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ตามมาตรา ๖๗ 

ขาดคณุสมบตัทิัว่ไป โดยไม่ได้

รบัยกเวน้ตาม ม.๓๖ ก่อน 

ขาดคณุสมบตัติาม spec โดย

ไม่รบัอนุมตัจิาก ก.พ. ก่อน 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจสัง่บรรจตุาม ม.๕๗  

สัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการโดยพลนั 
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กรม ก. มีคาํสัง่ยา้ยขา้ราชการ 

ตาํแหน่งนิตกิร ระดบัชาํนาญการ

พิเศษ ตาํแหน่งเลขท่ี 66 

ไปดาํรงตาํแหน่ง  

ผอ.กอง...(อาํนวยการ ระดบัตน้) 

 ตาํแหน่งเลขท่ี 69 

คาํสัง่ยา้ย ลงวนัท่ี ๑๒ ก.ย.๕๕ 

โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัไปตัง้แตว่นัท่ี ๑ ก.ย.๕๕ 

(ไม่มีคาํสัง่ใหร้กัษาราชการแทน) เตรียม
ตัวยาย 

? 
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กรม ก. มีคาํสัง่ยา้ยขา้ราชการ 

ตาํแหน่งนิตกิร ระดบัชาํนาญการ

พิเศษ ตาํแหน่งเลขท่ี 66 

ไปดาํรงตาํแหน่ง  

ผอ.กอง...(อาํนวยการ ระดบัตน้) 

 ตาํแหน่งเลขท่ี 69 

คาํสัง่ยา้ย ลงวนัท่ี ๑๒ ก.ย.๕๕ 

โดยใหมี้ผลยอ้นหลงัไปตัง้แตว่นัท่ี ๑ ก.ย.๕๕ 

(ไม่มีคาํสัง่ใหร้กัษาราชการแทน) เตรียม
ตัวยาย 

คาํสัง่ท่ีไม่ถูกตอ้งตาม

ขอ้กฎหมาย 

จงึตอ้งแกไ้ขคาํสัง่ 
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อางเกินดีกวา 
อางขาด...ดีมั้ย 

ขอ้ควรคาํนึงในการออกคาํสัง่ 

แตถารูจริง 
ไมขาด..ไมเกิน

..ดีกวา 
62 
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Q & A 
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