คส. 1.1

แบบคําสั งบรรจุผู้สอบแข่ งขันได้
คําสั งกรม .............................
ที ........./..................
เรือง บรรจุและแต่ งตั#งผู้สอบแข่ งขันได้
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ฉบับที+ 21 (พ.ศ. 2542) กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข ้า ราชการพลเรื อนสามัญได้รับ เงิ นเดื อน พ.ศ. 2551 หนัง สื อสํา นัก งาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13
ลงวันที+ 11 ธัน วาคม 2551 ที+ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวัน ที+
11 ธันวาคม 2551 (และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง)1 ให้บรรจุผสู ้ อบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ และแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน ....... ราย โดยให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการ
ในตําแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+......................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง).......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง).........................................
หมายเหตุ นาย .................... ผูส้ อบได้ลาํ ดับที+ ........ สละสิ ทธิ> หรื อ ถูกยกเลิกการขึ:นบัญชี แล้วแต่กรณี
ข้ อควรระวัง 1. ระบุ หนัง สื อสํานัก งาน ก.พ. ที+ มอบหมายให้ส่ วนราชการดํา เนิ นการสอบภาคความรู ้
ความสามารถทัว+ ไป (ภาค ก) หรื อหนัง สื อส่ วนราชการเจ้า ของบัญชี ที+ ใ ห้ นํา รายชื+ อ
ผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งหนึ+ งไปขึ:นบัญชี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่ งอื+ นหรื อ
หนังสื อพิจารณาคุณวุฒิ (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง)
2. กรณี บรรจุ ผูท้ ี+ สอบได้ลาํ ดับที+ ต+ าํ กว่า ให้หมายเหตุ ไว้ทา้ ยคําสั+งด้วยว่า ผูส้ อบได้ลาํ ดับ
ดีกว่าไม่ได้รับบรรจุเพราะเหตุใด ดังตัวอย่างในหมายเหตุขา้ งต้น
3. ต้องระบุวุฒิ สาขาวิชา วัน เดื อน ปี เกิ ด สถานศึกษา เลขประจําตัวประชาชน และเลขที+
หนังสื อรับรองผลการสอบภาค ก
4. ใบอนุ ญ าตเป็ นผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ต้ อ งไม่ ห มดอายุ หากหมดอายุ ถื อ ว่ า เป็ นผู ้ ข าด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

คส. 1.2

แบบคําสั งบรรจุผู้ได้ รับคัดเลือก
คําสั งกรม .............................
ที ........./..................
เรือง บรรจุและแต่ งตั#งผู้ได้ รับคัดเลือก
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ฉบับที+ 21 (พ.ศ. 2542) กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+
11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว16 ลงวันที+ 11 ธันวาคม
2551 (และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ เกี+ ยวข้อง)1 ให้บรรจุ ผูส้ ําเร็ จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที+ ก.พ. กําหนด
(หรื อนักเรี ยนทุน/หรื อผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรที+ ก.พ. อนุ มตั ิให้ส่วนราชการจัดการศึกษาขึ:น/หรื อ
กรณี ก.พ. อนุ มตั ิเป็ นพิเศษ)2 และได้รับคัดเลื อกเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ และแต่งตั:ง
ให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน ...... ราย โดยให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการในตําแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+......................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง).......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง).........................................

ข้ อควรระวัง 1. ระบุ หนังสื อสํานักงาน ก.พ. เช่ น พิจารณาคุ ณวุฒิ อนุ มตั ิ เฉพาะราย กรณี อนุ มตั ิ เป็ น
พิเศษ (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง)
2. ระบุกรณี ที+ได้รับคัดเลือก เช่น นักเรี ยนทุนรัฐบาล นักเรี ยนทุนของส่ วนราชการ ผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที+ ก.พ. กําหนด

คส. 1.3

แบบคําสั งบรรจุตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชียวชาญ
และทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่ งประเภททัวไป ระดับทักษะพิเศษ
คําสั งกรม .............................
ที ........./..................
เรือง การบรรจุและแต่ งตั#งผู้ชํานาญการพิเศษ*
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 มาตรา 57 และมาตรา 132 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับเงิ นเดื อน พ.ศ. 2551 หนังสื อ
สํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 16 ลงวันที+ 29 ตุลาคม 2536 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 (และหนังสื อ
สํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง)1 และได้รับอนุมตั ิตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร...../........... ลงวันที+.............
(โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง.............)2 ให้บรรจุผชู ้ าํ นาญการพิเศษ เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการ
พลเรื อนสามัญ และแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน ...... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+......................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง).......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง).........................................
หมายเหตุ

* เรื+ อง ให้ระบุเฉพาะสําหรับตําแหน่งที+บรรจุ เช่น บรรจุตาํ แหน่งระดับชํานาญการพิเศษ
ระบุ เรื+ อง การบรรจุและแต่งตั:งผูช้ าํ นาญการพิเศษ
...............................................

ข้ อควรระวัง

1. ระบุหนังสื อสํานักงาน ก.พ. เช่น พิจารณาคุณวุฒิ อนุมตั ิเฉพาะราย กรณี อนุมตั ิเป็ น
พิเศษ (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง)
2. การบรรจุระดับชํานาญการพิเศษ ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง

คส. 1.4

แบบคําสั งรับโอนพนักงานส่ วนท้ องถิน และเจ้ าหน้ าทีของหน่ วยงานอืนของรัฐ
คําสั งกรม .............................
ที ........./..................
เรือง รับโอนพนักงานส่ วนท้ องถิน และเจ้ าหน้ าทีของหน่ วยงานอืนของรั ฐ
...............................................
ด้วย (ส่ วนราชการที+ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอน (ระบุ ประเภทพนักงานหรื อเจ้าหน้าที+ )
ในสังกัดมารับราชการสังกัด (ส่ วนราชการที+รับโอน) แล้ว
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 591 มาตรา 64 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ได้ รั บ เงิ น เดื อ น พ.ศ. 2551 หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที+ นร 1006/ว 10 ลงวัน ที+ 30 กัน ยายน 2546 2
ที+ นร 1006/ว 12 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 7
ลงวันที+ 6 มี นาคม 2552 (หนัง สื อสํา นัก งาน ก.พ. ที+ เกี+ ยวข้อง) และได้รับ อนุ ม ตั ิ จาก ก.พ. ตามหนัง สื อ
สํานักงาน ก.พ. ที+............ ลงวันที+.................3 (โดยความเห็ นชอบจากปลัดกระทรวง...........)4 จึงรับโอน
(ระบุประเภทพนักงานหรื อเจ้าหน้าที+) ดังกล่าวมาบรรจุ เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและแต่งตั:งให้ดาํ รง
ตําแหน่ง จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) .........................................
ข้ อควรระวัง 1.
2.
3.

4.

...............................................
กรณี รับโอนผูอ้ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการมาบรรจุและแต่งตั:งเป็ นข้าราชการ
พลเรื อนสามัญ ให้ระบุมาตรา 59 และกฎ ก.พ. ฉบับที+ 21 (พ.ศ. 2542) ด้วย
กรณี รับโอนที+ส่วนราชการดําเนินการ ได้เองตามหนังสื อเวียนฉบับนี:และให้ส่งสําเนา
ตารางการเทียบระดับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สาํ นักงาน ก.พ. ด้วย
กรณี รับโอนที+ตอ้ งขอให้ ก.พ. พิจารณาเทียบประเภทตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง
และเงินเดือน ที+จะให้ได้รับ หรื อขออนุมตั ิ ก.พ. ให้แต่งตั:งผูม้ ีคุณสมบัติต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที+จะแต่งตั:ง
กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6)(9)

คส. 1.5

แบบคําสั งรับโอนพนักงานส่ วนท้ องถิน และเจ้ าหน้ าทีของหน่ วยงานอืนของรัฐผู้สอบแข่ งขันได้
คําสั งกรม .............................
ที ........./..................
เรือง รับโอนพนักงานส่ วนท้ องถิน และเจ้ าหน้ าทีของหน่ วยงานอืนของรั ฐผู้สอบแข่ งขันได้
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 591 มาตรา 64 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ได้รับเงิ นเดื อน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 3 ลงวันที+ 31 มกราคม 25392 ที+ นร 1006/ว 12
ลงวัน ที+ 11 ธัน วาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวัน ที+ 11 ธัน วาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวัน ที+
11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 7 ลงวันที+ 6 มีนาคม 2552
(หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง) จึงรับโอน (ระบุประเภทพนักงานหรื อเจ้าหน้าที+) ซึ+ งสอบแข่งขันได้
และเจ้าสังกัดเดิ มยินยอมให้โอนแล้ว มาบรรจุเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ ง
จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ........................................
หมายเหตุ

กรณี รับโอนผูท้ ี+สอบได้ลาํ ดับที+ต+ าํ กว่า ให้หมายเหตุไว้ทา้ ยคําสั+งด้วยว่า ผูส้ อบได้ลาํ ดับที+
ดีกว่า ไม่ได้รับบรรจุเพราะเหตุใด
...............................................

ข้ อควรระวัง 1. กรณี รับโอนผูอ้ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการมาบรรจุและแต่งตั:งเป็ นข้าราชการ
พลเรื อนสามัญ ให้ระบุมาตรา 59 และกฎ ก.พ. ฉบับที+ 21 (พ.ศ. 2542) ด้วย
2. กรณี รับโอนตามผลสอบแข่งขันต้องถึงลําดับที+ที+จะได้บรรจุและต้องโอนมาในตําแหน่ ง
และระดับที+สอบแข่งขันได้เท่านั:นโดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิ ก.พ. แต่ยงั คงต้องให้ ก.พ. เทียบ
ระยะเวลาการดํา รงตํา แหน่ ง เดิ ม เท่ า กับ การดํา รงตํา แหน่ ง ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ
ในระดับ เดี ยวกัน ยกเว้นข้า ราชการหรื อเจ้าหน้าที+ ที+ ส่วนราชการดําเนิ นการได้เองตาม
ว 10/2546 ทั:งนี: เพื+อประโยชน์ในการเลื+อนระดับ

คส. 1.6

แบบคําสั งบรรจุผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ ารับราชการ
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง บรรจุและแต่ งตั#งผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ ารับราชการ
...............................................
อนุ สนธิ คาํ สั+งกรม .......................... ที+......./........... ลงวันที+..........................ให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญออกจากราชการเพื+อไปรั บราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จํานวน
............. ราย นั:น
บัดนี: บุ คคลดังกล่ าวได้พน้ จากการรั บราชการทหารแล้ว และได้ขอกลับเข้ารั บราชการ
ตามเดิม
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับเงิ นเดื อน
พ.ศ. 2551 (กฎ ก.พ. ฉบับ ที+ 21 (พ.ศ. 2542)) 1 หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 14 ลงวัน ที+
5 พฤศจิ ก ายน 2544 (ที+ นร 1006/ว 12 ลงวัน ที+ 11 ธัน วาคม 2551)* และหนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ.
ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ ยวข้อง) ให้บรรจุบุคคลดังกล่าว
กลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ และแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ ง จํานวน ........ ราย (โดยให้
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการในตําแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง)2 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+.............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)..............................................
(.............................................)
(ตําแหน่ง)................................................
...............................................
หมายเหตุ

* กรณี ออกจากราชการก่อนวันที+ 11 ธันวาคม 2551

ข้ อควรระวัง 1 และ 2 เป็ นกรณี ที+ตอ้ งทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการต่อ หากออกไปรับราชการทหารระหว่าง
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการ เมื+อได้รับบรรจุกลับไม่วา่ ในสายงานเดิมหรื อต่างสายงาน
ให้ทดลองปฏิ บตั ิหน้าที+ราชการและนับเวลาทดลองฯ ต่อเนื+ องกับตําแหน่งเดิม และ
วันที+ยนื+ คําขอบรรจุกลับ (ต้องภายใน 180 วัน นับแต่วนั พ้นจากราชการ)

คส. 1.7

แบบคําสั งบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ ารับราชการ
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง บรรจุและแต่ งตั#งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ ารับราชการ
...............................................
อนุ สนธิ คาํ สั+งกรม............................. ที+......../............. ลงวันที+............................. สั+งให้
ข้าราชการออกจากราชการ เพื+อไปปฏิ บตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี (............................ ณ.....................)1
จํานวน .......... ราย นั:น
บัดนี: บุ คคลดังกล่าวได้พน้ จากการปฏิ บตั ิงานตามมติคณะรั ฐมนตรี แล้ว และได้ขอกลับ
เข้ารับราชการตามเดิม
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับเงิ นเดื อน
พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. นร 0708.1/ว 14 ลงวันที+ 5 พฤศจิกายน 2544 (ที+ นร 1006/ว 12 ลงวันที+
11 ธันวาคม 2551)* และ ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ.ที+เกี+ยวข้อง)
(โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง..........................)2 ให้บรรจุบุคคลดังกล่าว กลับเข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ และแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน ........ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+.............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)..............................................
(..............................................)
(ตําแหน่ง)................................................
...............................................
หมายเหตุ
ข้ อควรระวัง

* กรณี ออกจากราชการก่อนวันที+ 11 ธันวาคม 2551
1. ระบุมติคณะรัฐมนตรี และระบุสถานที+ที+ไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี ดว้ ย
2. กรณี บรรจุกลับในตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตาม
มาตรา 57 (6)(9)

คส. 1.8

แบบคําสั งบรรจุผู้เคยเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ ารับราชการ
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง การบรรจุผ้ ูเคยเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ ารับราชการ
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
หนัง สื อสํา นัก งาน ก.พ. ที+ สร 0711/ว 8 ลงวันที+ 29 กรกฎาคม 2523 และ ที+ นร 1011/ว 13 ลงวัน ที+
11 ธัน วาคม 2551 (หนัง สื อสํ า นัก งาน ก.พ. ที+ เ กี+ ย วข้อ ง) (ได้รับ อนุ ม ัติจ าก อ.ก.พ. กระทรวง ตามมติ
ที+ประชุม ครั:งที+ ..........ลงวันที+ ......................)1 (โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง........................)2
ให้บรรจุขา้ ราชการพลเรื อนสามัญที+ ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ เป็ นข้าราชการพลเรื อน
สามัญ และแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่งจํานวน ........... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง).........................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)...........................................
...............................................

ข้ อควรระวัง 1. ในกรณี ที+มีบญั ชีสอบรอการบรรจุหรื อเลื+อนระดับอยูต่ อ้ งได้รับอนุมตั ิจาก อ.ก.พ.
กระทรวงก่อน
2. กรณี บรรจุกลับในตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ตามมาตรา 57 (6) (9)

คส. 1.9

แบบคําสั งบรรจุผู้เคยเป็ นพนักงานส่ วนท้ องถิน หรือข้ าราชการประเภทอืนกลับเข้ ารับราชการ
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง การบรรจุผ้ ูเคยเป็ นพนักงานส่ วนท้ องถิน หรือข้ าราชการประเภทอืนกลับเข้ ารับราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 65 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ได้รั บ เงิ น เดื อ น พ.ศ. 2551 หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที+ สร 0704/ว 5 ลงวัน ที+ 29 มิ ถุ น ายน 2525
ที+ นร 1006/ว 10 ลงวันที+ 30 กันยายน 25461 ที+ นร 1006/ว 12 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13
ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 และที+ นร 1006/ว 7 ลงวันที+ 6 มีนาคม 2552 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง)
(และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+อนุมตั ิให้บรรจุกลับ)2 (โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง)3 ให้บรรจุ
ผูซ้ + ึ งเคยเป็ น ............................. (ระบุประเภทพนักงานส่ วนท้องถิ+น หรื อข้าราชการประเภทอื+น แล้วแต่กรณี )
และได้อ อกจากราชการไปแล้วกลับ เข้า รั บ ราชการเป็ นข้า ราชการพลเรื อนสามัญ และแต่ ง ตั:ง ให้ด ํา รง
ตําแหน่ง จํานวน .............. ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+...................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง).....................................
(....................................)
(ตําแหน่ง).......................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. กรณี การบรรจุกลับผูเ้ คยเป็ นข้าราชการ/พนักงาน รวม 16 ประเภท และผูเ้ คยเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
ตั:งแต่ระดับ 8 ลงมา
2. กรณี ตอ้ งขออนุมตั ิ ก.พ.
3. กรณี บรรจุกลับในตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
ตามมาตรา 57 (6) (9)

คส. 2.1

แบบคําสั งย้ าย
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง ย้ ายข้ าราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 9 ลงวันที+ 12 พฤษภาคม 2535 ที+ นร 1006/ว 12
ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 7 ลงวันที+ 6 มีนาคม
2552 และ ที+ นร 1006/ว 8 ลงวันที+ 9 มีนาคม 2552 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ เกี+ ยวข้อง) (หนังสื อสํานัก
เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที+ สร 0203/ว 255 ลงวันที+ 27 พฤศจิ กายน 2524 และ ที+ สร 0203/ว 38 ลงวัน ที+
23 มี นาคม 2526 หนังสื อสํา นักงาน ก.พ. ที+ สร 0711/ว 9 ลงวันที+ 22 สิ งหาคม 2523)1 (หนังสื อสํานัก
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที+ นร 0202/ว 48 ลงวันที+ 8 กรกฎาคม 2530)2 (โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
...............................)3 ให้ยา้ ยข้าราชการ จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ .................................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) .................................................
(..............................................)
(ตําแหน่ง) .................................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. วันที+ คาํ สั+ง มี ผ ลบัง คับ จะต้องไม่ ก่อนวันออกคําสั+ ง แต่ ในกรณี ยา้ ยย้อนหลัง ให้ระบุ
หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี และหนังสื อสํานักงาน ก.พ.นี: ดว้ ย โดยให้ระบุ
ด้วยว่า รักษาการในตําแหน่ง หรื อ รักษาราชการแทนตั:งแต่เมื+อใด คําสั+งใด ไว้ในช่อง
หมายเหตุ ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั+ง
2. กรณี ย า้ ยล่ วงหน้า ที+ อ ยู่ใ นหลัก เกณฑ์ ตามหนัง สื อ สํา นัก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี ที+
นร 0202/ว 48 ลงวัน ที+ 8 กรกฎาคม 2530 ให้ ร ะบุ ห นั ง สื อสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี น: ีดว้ ย
3. กรณี ยา้ ยในตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงก่อน ตามมาตรา 57 (6) (9)
4. กรณี ยา้ ยไปดํารงตําแหน่งสายงานเดิม ไม่ตอ้ งระบุวฒ
ุ ิ
5. กรณี ยา้ ยลดระดับ จะต้องได้รับความยินยอมจากผูข้ อย้ายด้วย ตามมาตรา 63 วรรค 3

คส. 2.2

แบบคําสั งย้ ายข้ าราชการพลเรือนสามัญซึงได้ รับวุฒิเพิมขึน#
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง ย้ ายข้ าราชการซึงได้ รับวุฒิเพิมขึน#
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137แห่ ง
พระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ ว่ าด้วยการให้ ข ้าราชการพลเรื อนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0711/ว 12 ลงวันที+ 1 ตุลาคม 2533 ที+ นร 1006/ว 15
ลงวันที+ 28 มิถุนายน 2547 ที+ นร1006/ว 12 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม
2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 และ
ที+ นร 1006/ว 7 ลงวันที+ 6 มีนาคม 2552 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ ยวข้อง) ให้ยา้ ยข้าราชการพลเรื อน
สามัญซึ+ งได้รับวุฒิเพิ+มขึ:นไปแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน .............. ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ .................................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ..................................................
(..............................................)
(ตําแหน่ง) ...................................................

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

คส. 2.3

แบบคําสั งแต่ งตั#งผู้มคี ุณสมบัติไม่ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
ให้ กลับไปดํารงตําแหน่ งในประเภทเดิม ระดับเดิม
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง แต่ งตั#งผู้มีคุณสมบัติไม่ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ งให้ กลับไปดํารงตําแหน่ ง
ในประเภทเดิม ระดับเดิม
...............................................
อนุ สนธิ คาํ สั+ง ...................... ที+ ............/............. ลงวันที+ ............................. สั+งแต่งตั:ง
ข้าราชการให้ดาํ รงตําแหน่ง ตั:งแต่วนั ที+ .................................... เป็ นต้นไป นั:น
โดยที+ ปรากฏว่าข้าราชการดังกล่ าวเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บ
ตําแหน่ งที+ ได้รับแต่ง ตั:ง ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 66 แห่ ง พระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 จึ ง แต่ ง ตั:ง ข้า ราชการให้ ก ลับ ไปดํา รงตํา แหน่ ง ในประเภทเดิ ม
ระดับเดิม จํานวน ................ ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ .................................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ..................................................
(...............................................)
(ตําแหน่ง) ...................................................
...............................................

ข้ อควรระวัง

1. ออกคําสั+งโดยให้มีผลใช้บงั คับไม่ก่อนวันที+ออกคําสั+งนี: และไม่ตอ้ งออกคําสั+ง
ยกเลิกคําสั+งเดิมที+ได้ส+งั ย้ายหรื อเลื+อนหรื อรับโอนที+ได้ส+ังไม่ถูกต้องไปแล้ว
2. เป็ นการออกคําสั+งในกรณี ยา้ ย หรื อเลื+อนตําแหน่ง หรื อรับโอนไปแล้ว ปรากฏ
ภายหลังว่า ผูน้ : นั เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
จึงต้องออกคําสั+ง ฉบับใหม่แต่งตั:งกลับไปดํารงตําแหน่งประเภทเดิม ระดับเดิม
ที+ผนู ้ : นั มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

คส. 3.1

แบบคําสั งรับโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญ
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง รับโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
...............................................
ด้วย (ส่ วนราชการที+ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด มารับ
ราชการสังกัด (ส่ วนราชการที+รับโอน) แล้ว
ฉะนั:น อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ได้รั บ เงิ น เดื อ น พ.ศ. 2551 (หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที+ นร 0708.4/ว 16 ลงวัน ที+ 29 กัน ยายน 2538
ที+ นร 1006/ว 10 ลงวันที+ 15 กันยายน 2548)1 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ.ที+ นร 1006/ว 34 ลงวันที+ 29 ตุลาคม
2547 ที+ นร 1006/ว 17 ลงวันที+ 26 ธั นวาคม 2549)2 หนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที+ นร 1006/ว 12 ลงวัน ที+
11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4 ลงวันที+ 20 กุมภาพันธ์ 2552
(หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ.ที+ เกี+ ย วข้อง) (โดยความเห็ น ชอบจากปลัด กระทรวง.................) 3 จึ ง รั บ โอน
ข้าราชการดังกล่าว มาแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
2. กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภททัว+ ไป
3. กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)

คส. 3.2

แบบคําสั งรับโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้ รับวุฒิเพิมขึน#
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง รับโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ได้ รับวุฒิเพิมขึน#
...............................................
ด้วย (ส่ วนราชการที+ ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรื อนสามัญในสัง กัด ซึ+ ง
ได้รับวุฒิเพิ+มขึ:น มารับราชการสังกัด (ส่ วนราชการที+รับโอน) แล้ว
ฉะนั:น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่ ง พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ ข ้าราชการพลเรื อนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ สร 1003/ว 11 ลงวันที+ 13 กันยายน 2519 ที+ นร 0711/ว 12
ลงวันที+ 1 ตุ ลาคม 2533 (หรื อ ที+ นร 1006/ว 15 ลงวันที+ 28 มิ ถุนายน 2547) ที+ นร 1006/ว 12 ลงวันที+
11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551
ที+ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4 ลงวันที+ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และที+ นร 1006/ว 7
ลงวันที+ 6 มี นาคม 2552 (หนัง สื อสํ า นัก งาน ก.พ. ที+ เกี+ ย วข้อง)1 จึ งรั บโอนข้าราชการดังกล่ าวมาแต่ ง ตั:ง
ให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. ระบุหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง

คส. 3.3
แบบคําสั งรับโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญมาดํารงตําแหน่ งในระดับทีสู งขึน#
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง รับโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญมาแต่ งตั#งให้ ดํารงตําแหน่ งในระดับทีสู งขึน#
...............................................
ด้วย (ส่ วนราชการที+ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด มารับ
ราชการสังกัด (ส่ วนราชการที+รับโอน) แล้ว
ฉะนั:น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ได้ รั บ เงิ น เดื อ น พ.ศ. 2551 หนั ง สื อสํ า นั ก งาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 2 ลงวัน ที+ 31 มกราคม 2539
ที+ น ร 0708.1/ว 22 ลงวัน ที+ 30 กัน ยายน 2540 (หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที+ นร 0708.4/ว 16 ลงวัน ที+
29 กันยายน 2538 ที+ นร 1006/ว 10 ลงวันที+ 15 กันยายน 2548)1 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ.ที+ นร 1006/ว 34
ลงวัน ที+ 29 ตุ ล าคม 2547 ที+ นร 1006/ว 17 ลงวัน ที+ 26 ธั น วาคม 2549) 2 หนัง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ.
ที+ นร 1006/ว 12 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15
ลงวัน ที+ 11 ธัน วาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 16 ลงวัน ที+ 11 ธัน วาคม 2551ที+ นร 1006/ว 19 ลงวัน ที+
11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4 ลงวันที+ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และที+ นร 1006/ว 7 ลงวันที+ 6 มีนาคม 2552
(หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง) (โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง...........)3 จึงรับโอนข้าราชการ
ดัง กล่ า ว ผูส้ อบแข่ ง ขัน ได้/ ผูส้ อบคัด เลื อ กได้ต ามประกาศผลการสอบของ (ส่ ว นราชการที+ รั บ โอน)
ลงวันที+ .................. (หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือก) มาแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับที+สูงขึ:น จํานวน .......... ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้อควรระวัง

1. กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
2. กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภททัว+ ไป
3. กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)

คส. 3.4

แบบคําสั งรับโอนข้ าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่ งขันได้
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง รับโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้สอบแข่ งขันได้
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 2 ลงวันที+ 31 มกราคม 2539 ที+ นร 1001/ว 13 ลงวันที+
11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4 ลงวันที+ 20 กุมภาพันธ์ 2552
และ (หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง) จึงรับโอนข้าราชการพลเรื อนสามัญ ผูส้ อบแข่งขันได้มาแต่งตั:งให้
ดํารงตําแหน่ง จํานวน ............... ราย ดังรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+.......................................
(ลงชื+อผูส้ +ัง).......................................
(.......................................)
(ตําแหน่ง)........................................

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

คส. 3.5

แบบคําสั งให้ โอน
คําสั งกรม .............................
ที ........./..................
เรือง ให้ โอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
...............................................
ด้วย (ส่ วนราชการที+ขอโอน) ได้ขอโอนข้าราชการพลเรื อนสามัญสังกัด (ส่ วนราชการที+ให้
โอน) ไปรับราชการสังกัด (ส่ วนราชการที+ขอโอน)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 จึงให้ขา้ ราชการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งและอัตราเงินเดือน จํานวน ............. ราย ดังบัญชี รายละเอียด
แนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................

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

ข้ อควรระวัง

1. หากโอนไปรับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุในบัญชี
รายละเอียดแนบท้าย ด้วยว่า “โอนไปเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ หรื อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา หรื อข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา”
2. ให้ระบุมาตรา 63 เฉพาะกรณี การโอนไปเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ

คส. 4.1

แบบคําสั งเลือนข้ าราชการ
คําสั งกรม ........................................
ที .........../...........
เรือง เลือนข้ าราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ได้รั บ เงิ น เดื อ น พ.ศ. 2551 หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที+ นร 0708.4/ว 5 ลงวัน ที+ 13 พฤษภาคม 2536
ที+ นร 0708.1/ว 22 ลงวัน ที+ 30 กัน ยายน 2540 (หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ. ที+ นร 0708.4/ว 16 ลงวัน ที+
29 กันยายน 2538 ที+ นร 1006/ว 10 ลงวันที+ 15 กันยายน 2548)1 (หนังสื อสํานักงาน ก.พ.ที+ นร 1006/ว 34
ลงวันที+ 29 ตุลาคม 2547 ที+ นร 1006/ว 17 ลงวันที+ 26 ธันวาคม 2549)2 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1006/ว 12
ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 19 ลงวันที+ 11 ธันวาคม
2551 ที+ นร 1006/ว 7 ลงวันที+ 6 มี นาคม 2552 (หนัง สื อสํ า นัก งาน ก.พ. ที+ เกี+ ย วข้อ ง) (หนัง สื อ สํา นัก
เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที+ สร 0203/ว 255 ลงวันที+ 27 พฤศจิ กายน 2524 ที+ สร 0203/ว 38 ลงวันที+ 23
มีนาคม 2526 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ สร 0711/ว 9 ลงวันที+ 22 สิ งหาคม 2523)3 (โดยความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวง................)4 จึงให้เลื+อนข้าราชการ จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1.
2.
3.
4.

กรณี เลื+อนขึ:นดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
กรณี เลื+อนขึ:นดํารงตําแหน่งประเภททัว+ ไป
กรณี เลื+อนย้อนหลัง
กรณี รับโอนมาดํารงตําแหน่งที+ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)

คส. 5.1

แบบคําสั งย้ ายไปดํารงตําแหน่ งประเภทบริหาร
คําสั งกระทรวง..................................
ที ........./..................
เรือง ย้ ายข้ าราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับ
เงิ นเดื อน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 9 ลงวันที+ 12 พฤษภาคม 2535 ที+ นร 0708.1/ ว 11
ลงวันที+ 13 สิ งหาคม 2542 ที+ นร 0701/ ว 9 ลงวันที+ 15 สิ งหาคม 2544 ที+ นร 1011/ ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551
ที+ นร 1006/ว 7 ลงวันที+ 6 มีนาคม 2552 และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ ยวข้อง (หนังสื อสํานักงาน ก.พ.
ที+ นร 1003/ว 11 ลงวันที+ 30 มิถุนายน 2549 และที+ นร 1003/ว 13 ลงวันที+ 21 สิ งหาคม 2549 )1 ( หนังสื อ
สํา นัก งานเลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี ที+ สร 0203/ว 255 ลงวันที+ 27 พฤศจิ ก ายน 2524 ที+ สร 0203/ว 38
ลงวันที+ 23 มีนาคม 2526 และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ สร 0711 /ว 9 ลงวันที+ 22 สิ งหาคม 2523)2 ให้ยา้ ย
ข้าราชการไปแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน ................ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. ระบุกรณี แต่งตั:งข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ+ งไม่เคยดํารงตําแหน่งนักบริ หาร ระดับต้น
ให้ดาํ รงตําแหน่ง นักบริ หาร ระดับต้น
2. ระบุกรณี ยา้ ยย้อนหลัง

คส. 5.2

แบบคําสั งรับโอนมาดํารงตําแหน่ งประเภทบริหาร
คําสั งกระทรวง ........................................
ที ........./..................
เรือง รับโอนข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
...............................................
ด้วยกรม ........(ที+ให้โอน)........ ได้ยินยอมให้โอนข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด มารับ
ราชการสังกัดกรม ........(ที+รับโอน)........ แล้ว
ฉะนั:น อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ
ได้รับเงินเดื อน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที+ 13 สิ งหาคม 2542 (หนังสื อ
สํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0701/ว 9 ลงวันที+ 15 สิ งหาคม 2544 ที+ นร 1003/ว 11 ลงวันที+ 30 มิ ถุนายน 2549
ที+ นร 1003/ว 13 ลงวันที+ 21 สิ งหาคม 2549)1 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4
ลงวัน ที+ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2552 ที+ นร 1006/ว 7 ลงวัน ที+ 6 มี น าคม 2552 และ (หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ.
ที+ เกี+ ยวข้อง) โดยได้รับอนุ มตั ิ จาก ก.พ. ตามหนังสื อสํา นัก งาน ก.พ. ที+ นร .........2 จึ งรั บ โอนข้า ราชการ
ดังกล่าวมาแต่งตั:ง ให้ดาํ รงตําแหน่ง จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. ระบุกรณี รับโอนผูไ้ ม่เคยดํารงตําแหน่งนักบริ หาร ระดับต้น มาแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ง
นักบริ หาร ระดับต้น
2. ระบุกรณี ตอ้ งขออนุมตั ิ ก.พ.

คส. 5.3

แบบคําสั งบรรจุผู้เคยเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ ารับราชการ
และแต่ งตั#งให้ ดํารงตําแหน่ งประเภทบริหาร
คําสั งกระทรวง ...................................................
ที ........./..................
เรือง บรรจุผ้ ูเคยเป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ ารับราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับ
เงินเดื อน พ.ศ. 2551 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ สร 0711/ว 8 ลงวันที+ 29 กรกฎาคม 2523 ที+ นร 1011/ว 13
ลงวัน ที+ 11 ธัน วาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 7 ลงวัน ที+ 6 มี น าคม 2552 และ (หนัง สื อ สํ า นัก งาน ก.พ.
ที+ เ กี+ ย วข้ อ ง) ให้ บ รรจุ ข ้ า ราชการพลเรื อนสามั ญ ที+ อ อกจากราชการไปแล้ ว กลั บ เข้ า รั บ ราชการ
จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................

คส. 6

แบบคําสั งการให้ ข้าราชการได้ รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (กรณีปรับวุฒิในตําแหน่ งเดิม)
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง ให้ ข้าราชการได้ รับเงินเดือนตามวุฒิ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 57 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับ
เงิ น เดื อ น พ.ศ. 2551 หนั ง สื อสํ า นั ก งาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวัน ที+ 11 ธั น วาคม 2551 และ
ที+ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 (หนัง สื อสํา นัก งาน ก.พ. ที+ เ กี+ ย วข้อง) จึ ง ปรั บ เงิ น เดื อ น
ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ ซึ+ ง ได้รั บ วุฒิ เพิ+ม ขึ: น (หรื อสู ง ขึ: นแล้วแต่ ก รณี ) ให้ ไ ด้รั บ เงิ นเดื อนตามคุ ณ วุ ฒิ
จํานวน .......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง) ......................................
(......................................)
(ตําแหน่ง) ......................................
...............................................
ข้ อควรระวัง 1. ถ้าเป็ นการปรับวุฒิจากต่างประเทศ (กรณี นอกเหนื อจากที+ สํานักงาน ก.พ. มอบอํานาจ)
จะต้อ งขอให้ ก.พ. พิ จ ารณาวุ ฒิ แ ละอัต ราเงิ น เดื อ นก่ อ น และระบุ เ ลขที+ ห นั ง สื อ
สํานักงาน ก.พ. ดังกล่าวด้วย
2. การปรับวุฒิกรณี การย้าย เลื+อน โอน ให้ดูในตัวอย่างคําสั+งย้าย เลื+อน โอน แล้วแต่กรณี

คส. 7.1

แบบคําสั งเลือนเงินเดือนข้ าราชการ
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง เลือนเงินเดือนข้ าราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื+ อนขั:นเงิ นเดื อน พ.ศ. 2544
หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ด่ วนที+ สุ ด ที+ นร 0204/ว 64 ลงวันที+ 12 เมษายน 2544 และหนังสื อ
สํ านักงาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที+ 2 สิ ง หาคม 2544 และด่ วนที+ สุ ด ที+ นร 1012/ว 5 ลงวัน ที+
27 กุ ม ภาพันธ์ 2552 ให้เลื+ อนเงิ นเดื อนข้า ราชการพลเรื อนสามัญตามผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านครึ+ งปี ที+ แ ล้ว มา (1 ตุ ล าคม .... ถึ ง 31 มี น าคม .... หรื อ 1 เมษายน……ถึ ง
30 กันยายน ....) จํานวน ............ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
ทั:งนี: ตั:งแต่วนั ที+ (1 เมษายน พ.ศ. .... หรื อ 1 ตุลาคม พ.ศ. ....) เป็ นต้นไป
สั+ง ณ วันที+ ...........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................

...............................................
ข้ อควรระวัง

กรณี ที+ได้รับอนุมตั ิจาก ก.พ. หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ให้เลื+อนเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษให้
ระบุเลขที+หนังสื อที+ ก.พ. อนุมตั ิหรื อระบุครั:งที+และวันที+ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงไว้ใน
ช่องหมายเหตุในบัญชี รายละเอียดแนบท้ายด้วย

คส. 7.2

แบบคําสั งเลือนเงินเดือนข้ าราชการ (กรณีเกษียณอายุราชการ)
คําสั งกรม ........................
ที ........./..................
เรือง เลือนเงินเดือนข้ าราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื+ อนขั:นเงิ นเดื อน พ.ศ. 2544
หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที+ 2 สิ งหาคม 2544 และด่ วนที+ สุ ด ที+ นร 1012/ว 5 ลงวันที+
27 กุมภาพันธ์ 2552 ให้เลื+อนเงินเดือนข้าราชการพลเรื อนสามัญที+ครบเกษียณอายุในปี งบประมาณ พ.ศ. .....
เพื+อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ จํานวน ................ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
ทั:งนี: ตั:งแต่วนั ที+ 30 กันยายน พ.ศ. .... เป็ นต้นไป
สั+ง ณ วันที+ ...........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................

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

ข้ อควรระวัง

กรณี ที+ได้รับอนุมตั ิจาก ก.พ. หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ให้เลื+อนเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษให้
ระบุเลขที+หนังสื อที+ ก.พ. อนุมตั ิหรื อระบุครั:งที+และวันที+ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงไว้ใน
ช่องหมายเหตุในบัญชี รายละเอียดแนบท้ายด้วย

คส. 8.1

แบบคําสั งให้ ข้าราชการได้ รับเงินเดือน
คําสั งกระทรวง ........................................................
ที ....../.....................
เรือง ให้ ข้าราชการได้ รับเงินเดือน
...............................................
ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั:งให้ ................................................................
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตําแหน่ง ........................................... มาดํารงตําแหน่ง ...........................................
ตั:งแต่วนั ที+ ............................................. เป็ นต้นไป
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 จึงให้ขา้ ราชการ
ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง จํานวน ............. ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
ทั:งนี: ตั:งแต่วนั ที+ .......................................... เป็ นต้นไป
สั+ง ณ วันที+ ...........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................

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

คส. 9

แบบคําสั งให้ ข้าราชการรักษาราชการแทน
คําสั งกระทรวง ........................................
ที .........../...........
เรือง แต่ งตั#งข้ าราชการให้ รักษาราชการแทน
...............................................
ด้วยตําแหน่ง ............................................................ ว่างลง (หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่อาจ
ปฏิบตั ิราชการได้แล้วแต่กรณี )1
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 462 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิ น พ.ศ. 2534 จึ ง แต่ ง ตั:ง ให้ข ้าราชการรั ก ษาราชการแทน จํานวน .......... ราย ดัง บัญชี รายละเอี ย ด
แนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ...........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. กรณี ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้ระบุดว้ ยว่าเพราะเหตุใด เช่น ไปราชการต่างประเทศ
หรื อลาพักผ่อน เป็ นต้น
2. ระบุมาตราที+เกี+ยวข้อง
3. การเป็ นผูร้ ักษาราชการแทนไม่ทาํ ให้ผนู ้ : นั ต้องพ้นจากตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและ
อํานาจหน้าที+ในตําแหน่งที+ดาํ รงอยูเ่ ดิม ถ้าต้องการให้พน้ จากอํานาจหน้าที+ในตําแหน่งเดิม
เพื+อให้ไปปฏิบตั ิหน้าที+รักษาราชการแทนเพียงตําแหน่งเดียวต้องระบุในคําสั+งให้ชดั เจน
4. กรณี ที+ ไม่ มี ผูด้ าํ รงตําแหน่ง เลขาธิ การ รองเลขาธิ การ ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการหรื อ
ตําแหน่งที+เรี ยกชื+ออย่างอื+น ซึ+ งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรื ออธิ บดี ในส่ วนราชการที+เรี ยก
ชื+ออย่างอื+นและมีฐานะเป็ นกรม ต้องใช้การรักษาราชการแทนเพราะพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน มาตรา 45 บัญญัติไว้เฉพาะกรณี ไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งต่าง ๆ
ดังกล่าว
5. สั+งให้มีผลย้อนหลังไม่ได้

คส. 10

แบบคําสั งให้ ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ ง
คําสั งกรม ...........................................................
ที .........../...........
เรือง ให้ ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ ง
...............................................
ด้วยตําแหน่ง .............................................................. ว่างลง (หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่อาจ
ปฏิบตั ิราชการได้แล้วแต่กรณี )1
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 จึงให้ขา้ ราชการรักษาการในตําแหน่ง จํานวน ............ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ...........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)...........................................
(.......................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. กรณี ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ ให้ระบุดว้ ยว่าเพราะเหตุใด เช่น ไปราชการต่างประเทศ
หรื อลาพักผ่อน เป็ นต้น
2. การเป็ นผูร้ ักษาการในตําแหน่ ง ไม่ทาํ ให้ผูน้ : นั ต้องพ้นจากตําแหน่ ง อัตราเงิ นเดือนและ
อํานาจหน้าที+ในตําแหน่ งที+ดาํ รงอยู่เดิ ม ถ้าต้องการให้พน้ จากอํานาจหน้าที+ในตําแหน่ ง
เดิมเพื+อให้ไปปฏิบตั ิหน้าที+รักษาการแทนเพียงตําแหน่งเดียวต้องระบุในคําสั+งให้ชดั เจน
3. สั+งให้มีผลย้อนหลังไม่ได้
4. การรักษาการในตําแหน่งไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตาม มาตรา 57 (6) (9)
เพราะมิใช่การแต่งตั:ง

คส. 11.1

แบบคําสั งอนุญาตให้ ข้าราชการลาออกจากราชการ
คําสั งกรม......................
ที........./.................................
เรือง อนุญาตให้ ข้าราชการลาออกจากราชการ
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 109 และมาตรา 132 แห่ ง พระราชบัญ ญัติระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสื อ
สํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 จึงอนุ ญาตให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญ จํานวน
......... ราย ลาออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)............................................

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

ข้ อควรระวัง

1. ระบุเหตุที+ลาออกไว้ในช่องหมายเหตุ ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั+งด้วย
2. ข้าราชการที+ออกจากราชการ ถ้ามีสิทธิ รับบําเหน็จบํานาญ ตามพระราชบัญญัติบาํ เหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรื อพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 ให้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั+ง

คส. 11.2

แบบคําสั งให้ ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
ตํากว่ าเกณฑ์ หรือมาตรฐานทีกําหนด
คําสั งกรม......................
ที........./.................................
เรือง ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
ตํากว่ าเกณฑ์ หรือมาตรฐานทีกําหนด
...............................................
อนุสนธิ คาํ สั+ง............. ที+......../........... ลงวันที+................. บรรจุและแต่งตั:งผูส้ อบแข่งขันได้
(หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือก) จํานวน ......... ราย เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที+ราชการในตําแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง
บัดนี: ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ จํา นวน 1 ราย ได้ท ดลองปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที+ ราชการมาเป็ น
เวลา ............ เดื อนแล้ว ปรากฏว่าผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที+ราชการตํ+ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานที+กาํ หนด
ไม่สมควรให้รับราชการต่อไป
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ฉบับที+ 21 (พ.ศ. 2542) ระเบี ยบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจาก
ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+
11 ธันวาคม 2551 จึงให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:

สั+ง ณ วันที+ ............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)............................................

...............................................
ข้ อควรระวัง

การสั+งให้ออกเพราะผลการทดลองฯ ตํ+ากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานที+กาํ หนด ควรรี บดําเนิ น
การออกคําสั+งให้ออกจากราชการโดยเร็ ว

คส. 11.3

แบบคําสั งให้ ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทวไป
ั
หรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
คําสั งกรม......................
ที........./.................................
เรือง ให้ ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทัวไปหรือมีลกั ษณะต้ องห้ ามหรือ
ขาดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
...............................................
อนุ สนธิ คาํ สั+ง............. ที+......../........... ลงวันที+...................... บรรจุและแต่งตั:ง นาย/นาง/
นางสาว ............................................... เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ดาํ รงตําแหน่ ง ..........................
ตั:งแต่วนั ที+ ................................. นั:น
บัดนี: ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว ......................................... มี คุ ณ วุฒิ ไ ม่ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในตําแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง1
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 67 และมาตรา 132 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ระเบี ยบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อน
สามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 จึงให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญออกจากราชการ จํานวน ............ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ...........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(........................................)
(ตําแหน่ง)............................................
...............................................
ข้ อควรระวัง

1. กรณี ขาดคุณสมบัติทว+ั ไป หรื อมีลกั ษณะต้องห้าม หรื อขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งให้ระบุดว้ ยว่าเป็ นกรณี ใด
2. เมื+อปรากฏว่ามีขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้ส+ัง
ให้ออกจากราชการโดยพลัน

คส. 11.4

แบบคําสั งให้ ข้าราชการออกจากราชการเพือให้ ได้ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
คําสั งกรม......................
ที........./.................................
เรือง ให้ ข้าราชการออกจากราชการเพือให้ ได้ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 110 (1)1 และมาตรา 132 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 (และมติ อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. จังหวัด
ครั:งที+ ......../.......... เมื+อวันที+ ....... เดือน........... พ.ศ. ..........)2 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551
จึงให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการ จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:

สั+ง ณ วันที+ ............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง).............................................

...............................................
ข้ อควรระวัง

1. การให้ออกตามมาตรา 110 อนุมาตรา (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) และ (8) ให้ระบุ
อนุมาตรานั:น ๆ แล้วแต่กรณี ไว้ในคําสั+งด้วย
2. การให้ออกตามมาตรา 110 อนุมาตรา (3), (6) และ (7) ให้ระบุมติ อ.ก.พ. กระทรวง
หรื อ อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. จังหวัดด้วย
3. ระบุเหตุที+ให้ออกและพระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรื อ
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 แล้วแต่กรณี ไว้ในช่อง
หมายเหตุดว้ ย

คส. 11.5

แบบคําสั งให้ ข้าราชการออกจากราชการเพือไปรับราชการทหาร
คําสั งกรม......................
ที........./.................................
เรือง ให้ ข้าราชการออกจากราชการเพือไปรับราชการทหาร
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 111 และมาตรา 132 แห่ ง พระราชบัญญัติ
ระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ระเบี ยบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อน
สามัญ พ.ศ. 2535 และหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวันที+ 11 ธันวาคม 2551 จึงให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญออกจากราชการเพื+อไปรั บราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จํานวน
......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง).............................................

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

ข้ อควรระวัง

1. การไปรับราชการทหารต้องสั+งให้ออก มิใช่อนุญาตให้ลาออก
2. ให้สั+งให้ออกตั:งแต่วนั ที+ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

คส. 11.6

แบบคําสั งให้ ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
คําสั งกระทรวง.....................................
ที............./.......................
เรือง ให้ ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
...............................................
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 28 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ าํ เหน็ จ บํา นาญข้า ราชการ
พ.ศ. 2494 พระราชกฤษฎี กากําหนดหลักเกณฑ์การสั+งให้ขา้ ราชการไปทําการซึ+ งให้นบั เวลาระหว่างนั:น
เหมื อ นเวลาราชการ พ.ศ. 2550 และหนั ง สื อสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที+ . ........./...........
ลงวันที+................. จึงให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปปฏิ บตั ิ งานตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน ........ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ...........................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(......................................)
(ตําแหน่ง)............................................

ข้ อควรระวัง 1. รัฐมนตรี เจ้าสังกัดหรื อปลัดกระทรวงที+รัฐมนตรี เจ้าสังกัดมอบหมายเป็ นผูล้ งนามสั+งให้
ไปปฏิบตั ิงาน
2. เมื+อมีคาํ สั+งให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิงานแล้ว ส่ วนราชการต้องมีคาํ สั+งให้ผนู ้ : นั ออกจาก
ราชการต่อไป
3. ให้นบั เวลาระหว่างไปปฏิบตั ิงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ

คส. 11.7

แบบคําสั งให้ ข้าราชการออกจากราชการเพือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
คําสั ง (กระทรวง หรือ กรม) ......................
ที ........./.............................
เรือง ให้ ข้าราชการออกจากราชการเพือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
...............................................
อนุสนธิ คาํ สั+งกระทรวง ........................ ที+ ............../.............. ลงวันที+ .................................
สั+งให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี นั:น
ฉะนั:น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 110 และมาตรา 132 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 จึงให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการเพื+อไปปฏิบตั ิงานตาม
มติคณะรัฐมนตรี จํานวน ......... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
สั+ง ณ วันที+ ............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง)..............................................

...............................................
ข้ อควรระวัง

1. ต้องมีคาํ สั+งให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อนมีคาํ สั+งให้ออกจาก
ราชการ
2. ให้นบั เวลาระหว่างไปปฏิบตั ิงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ

คส. 12

คําสั งเพือแก้ไขคําสั งทีผิดพลาด
คําสั งกรม...........
ที........./..............................
เรือง แก้ ไขคําสั งย้ ายข้ าราชการ
...............................................
อนุสนธิ คาํ สั+ง1 กรม........................... ที+ ......../............ ลงวันที+.......................... (ตามที+แนบ)
สั+ ง ย้า ยข้า ราชการไปดํา รงตํา แหน่ ง ต่ า งๆ ในสั ง กัดกรม ........................... จํา นวน 20 ราย ตั:ง แต่ วนั ที+
1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้นไป นั:น
ปรากฏว่าคําสั+งดังกล่าวมีขอ้ ความไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริ ง ดังนี:
ลําดับที+ 4 นาย....................... คลาดเคลื+อนเกี+ยวกับเลขที+ตาํ แหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง
ลําดับที+ 6 นาง....................... คลาดเคลื+อนเกี+ยวกับชื+อตําแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง
ลําดับที+ 8 นางสาว................. คลาดเคลื+อนเกี+ยวกับการให้ได้รับเงินเดือน
ฉะนั:น จึงแก้ไขคําสั+งกรม.................. ที+ ............/............ ลงวันที+ ......................................
เฉพาะลําดับที+ 4, 6 และ 8 จํานวน 3 ราย ดังบัญชี รายละเอียดแนบท้ายคําสั+งนี: นอกนั:นให้เป็ นไปตามคําสั+ง
เดิมทุกประการ
สั+ง ณ วันที+ ............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง)..............................................

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

ข้ อควรระวัง 1. ต้องอ้างถึงเลขที+คาํ สั+งเดิม พร้อมทั:งระบุดว้ ยว่าคลาดเคลื+อนในประเด็นใด

คส. 13

คําสั งยกเลิกคําสั งเดิม
คําสั ง (กรม/จังหวัด................)
ที......./...................
เรือง ยกเลิกคําสั งย้ ายข้ าราชการ
...............................................
อนุสนธิ คาํ สั+ง1 กรม/จังหวัด......................... ที+.......... ลงวันที+...................... (ตามที+แนบ)2
สั+งย้าย นางสาว .............................. ตําแหน่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชํานาญงาน วุฒิปริ ญญาตรี สาขาวิชา
สาธารณสุ ขศาสตร์ สถานี อนามัยบ้านหนองชุ มแสง ตําบลท่าไม้รวก สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอท่ายาง3
จังหวัดเพชรบุ รี มาแต่งตั:งให้ดาํ รงตําแหน่ ง นักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิ บตั ิ การ สถานี อนามัยบ้านหนอง
ชุมแสง ตําบลท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี ตั:งแต่วนั ที+ 10 มีนาคม 2552 เป็ นต้นไป นั:น
ปรากฏว่าคําสั+งดังกล่าวคลาดเคลื+อนในหลักเกณฑ์ เนื+องจาก นางสาว ........................ มิได้
เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขปฏิบตั ิการ จึงให้ยกเลิกคําสั+งดังกล่าว
สั+ง ณ วันที+ ............................................
(ลงชื+อผูส้ ั+ง)............................................
(.........................................)
(ตําแหน่ง)..............................................

ข้ อควรระวัง

1. ต้องอ้างถึงเลขที+คาํ สั+งเดิม พร้อมทั:งระบุดว้ ยว่าคลาดเคลื+อนประเด็นไหน
2. ให้แนบคําสั+งที+ผดิ พลาดมาด้วย เพื+อผูต้ รวจสอบและผูท้ ี+เกี+ยวข้องอื+น ๆ จะได้ทราบ
ข้อความเดิมโดยละเอียดเพียงพอ จะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาติดต่อสอบถามเพิ+มเติมอีก
(ถ้าคําสั+งเดิมมีหลายรายโปรดแนบเฉพาะตัวคําสั+งกับบัญชีแนบท้ายคําสั+งเฉพาะหน้าที+
มีขา้ ราชการรายนั:น ๆ ก็เพียงพอแล้ว)
3. ถ้าคําสั+งจังหวัดก็ให้ระบุชื+อส่ วนราชการ (ระดับกรม) ที+ขา้ ราชการผูน้ : นั สังกัดอยูด่ ว้ ย

คส. 14.1

แบบคําสั งอนุญาตให้ ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของส่ วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)
ที ............/..........................
เรือง อนุญาตให้ ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากําลังของส่ วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
...............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ. 2551
หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ด่ วนที+สุด ที+ นร 0506/6118 ลงวันที+ 7 เมษายน 2552 และหนังสื อ
คณะกรรมการกํา หนดเป้ าหมายและนโยบายกํา ลัง คนภาครั ฐ ด่ ว นที+ สุ ด ที+ นร 1008.1/105 ลงวัน ที+
24 เมษายน 2552 จึ ง อนุ ญาตให้ข ้าราชการพลเรื อนสามัญ จํา นวน .......... ราย ลาออกจากราชการตาม
มาตรการปรับปรุ งอัตรากําลังของส่ วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
ทั:งนี: ตั:งแต่วนั ที+ 1 ตุลาคม 2552 เป็ นต้นไป
สั+ง ณ วันที+ ...........................................................
(ลงชื+อผูส้ +ัง) ...........................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................

คส. 14.2

แบบคําสั งเลือนเงินเดือนข้ าราชการผู้เข้ าร่ วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
ส่ วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)
ที ............/..........................
เรือง เลือนเงินเดือนข้ าราชการผู้เข้ าร่ วมมาตรการปรับปรุ งอัตรากําลังของส่ วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
...............................................
อนุสนธิ คําสั+ง ............................. ที+ ........................ ลงวันที+ ............................................
อนุ ญาตให้ขา้ ราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง อัตรากํา ลังของส่ วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน ........ ราย ตั:งแต่วนั ที+ 1 ตุลาคม 2552 นั:น
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื+ อนขั:นเงิ นเดื อน พ.ศ. 2544
หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที+ 2 สิ งหาคม 2544 และด่วนที+สุด ที+ นร 1012/ว 5 ลงวันที+
27 กุมภาพันธ์ 2552 หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ด่วนที+สุด ที+ นร 0506/6118 ลงวันที+ 7 เมษายน
2552 และหนังสื อคณะกรรมการกําหนดเป้ าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ด่วนที+สุด ที+ นร 1008.1/105
ลงวันที+ 24 เมษายน 2552 ให้เลื+ อนเงิ นเดื อนของข้าราชการพลเรื อนสามัญดังกล่ า ว ตามผลการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานเพื+อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ จํานวน ........ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี:
ทั:งนี: ตั:งแต่วนั ที+ 30 กันยายน 2552 เป็ นต้นไป
สั+ง ณ วันที+ ...........................................................
(ลงชื+อผูส้ +ัง) ...........................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................
ข้ อควรระวัง

กรณี ที+ได้รับอนุมตั ิจาก ก.พ. หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ให้เลื+อนเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษ
ให้ระบุเลขที+หนังสื อที+ ก.พ. อนุมตั ิหรื อระบุครั:งที+และวันที+ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ไว้ใน
ช่องหมายเหตุในบัญชี รายละเอียดแนบท้ายด้วย

