












คส. 1.1 

แบบคาํสั�งบรรจุผู้สอบแข่งขนัได้ 

คําสั�งกรม ............................. 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  บรรจุและแต่งตั#งผู้สอบแข่งขันได้ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   กฎ ก.พ.  ฉบบัที+ 21 (พ.ศ. 2542)  กฎ ก.พ. ว่าดว้ย
การให้ข้าราชการพลเรือนสามญัได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13           
ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551  ที+ นร 1004.3/ว 14 ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที+                  
11  ธนัวาคม  2551 (และหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง)1  ให้บรรจุผูส้อบแข่งขนัได ้เขา้รับราชการเป็น
ขา้ราชการพลเรือนสามญั และแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่ง จาํนวน ....... ราย โดยให้ทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการ
ในตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:    

 

      สั+ง  ณ  วนัที+...................................... 

      (ลงชื+อผูส้ั+ง)....................................... 

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

      (ตาํแหน่ง)......................................... 

 

หมายเหตุ   นาย .................... ผูส้อบไดล้าํดบัที+ ........ สละสิทธิ>  หรือ ถูกยกเลิกการขึ:นบญัชี แลว้แต่กรณี 
 

ข้อควรระวงั 1.   ระบุหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+มอบหมายให้ส่วนราชการดาํเนินการสอบภาคความรู้ 
ความสามารถทั+วไป (ภาค ก) หรือหนังสือส่วนราชการเจ้าของบัญชีที+ให้นํารายชื+อ 
ผูส้อบแข่งขนัได้ในตาํแหน่งหนึ+ งไปขึ:นบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอื+นหรือ
หนงัสือพิจารณาคุณวฒิุ (หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) 

 2.   กรณีบรรจุผูที้+สอบได้ลาํดบัที+ต ํ+ากว่า ให้หมายเหตุไวท้า้ยคาํสั+งด้วยว่า ผูส้อบได้ลาํดับ
ดีกวา่ไม่ไดรั้บบรรจุเพราะเหตุใด ดงัตวัอยา่งในหมายเหตุขา้งตน้ 

3. ตอ้งระบุวุฒิ สาขาวิชา วนั เดือน ปีเกิด สถานศึกษา เลขประจาํตวัประชาชน และเลขที+
หนงัสือรับรองผลการสอบภาค ก 

4. ใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพต้องไม่หมดอายุ  หากหมดอายุ ถือว่าเป็นผู ้ขาด
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 



คส. 1.2 

แบบคาํสั�งบรรจุผู้ได้รับคดัเลอืก 

คําสั�งกรม ............................. 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  บรรจุและแต่งตั#งผู้ได้รับคัดเลอืก 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ. ฉบบัที+ 21 (พ.ศ. 2542)  กฎ ก.พ. ว่าดว้ย 
การใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551  หนงัสือสํานกังาน ก.พ.  ที+ นร 1011/ว 13  ลงวนัที+    
11  ธันวาคม  2551  ที+ นร 1004.3/ว 14  ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551  ที+ นร 1004.1/ว16 ลงวนัที+ 11 ธันวาคม  
2551 (และหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง)1  ให้บรรจุผูส้ําเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที+ ก.พ. กาํหนด  
(หรือนกัเรียนทุน/หรือผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที+ ก.พ. อนุมติัให้ส่วนราชการจดัการศึกษาขึ:น/หรือ
กรณี ก.พ. อนุมติัเป็นพิเศษ)2  และไดรั้บคดัเลือกเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั  และแต่งตั:ง 
ให้ดาํรงตาํแหน่ง  จาํนวน ...... ราย โดยให้ทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการในตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง  ดงับญัชี
รายละเอียดแนบทา้ยนี:    

 

      สั+ง  ณ  วนัที+...................................... 

      (ลงชื+อผูส้ั+ง)....................................... 

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

      (ตาํแหน่ง)......................................... 

 

 

 
ข้อควรระวงั 1.   ระบุหนังสือสํานักงาน ก.พ.  เช่น พิจารณาคุณวุฒิ  อนุมติัเฉพาะราย  กรณีอนุมติัเป็น 

พิเศษ  (หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) 
2. ระบุกรณีที+ไดรั้บคดัเลือก  เช่น นกัเรียนทุนรัฐบาล นกัเรียนทุนของส่วนราชการ ผูส้ําเร็จ

การศึกษาในวฒิุต่าง ๆ ที+ ก.พ. กาํหนด   

 

 



คส. 1.3 

แบบคาํสั�งบรรจุตําแหน่งประเภทวชิาการ ระดับชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ เชี�ยวชาญ  

และทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหน่งประเภททั�วไป ระดับทกัษะพเิศษ 

คําสั�งกรม ............................. 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  การบรรจุและแต่งตั#งผู้ชํานาญการพเิศษ* 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 56  มาตรา 57 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนงัสือ
สาํนกังาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 16  ลงวนัที+  29 ตุลาคม 2536  ที+ นร 1011/ว 13  ลงวนัที+ 11  ธนัวาคม 2551 (และหนงัสือ
สาํนกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง)1  และไดรั้บอนุมติัตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+ นร...../........... ลงวนัที+............. 
(โดยความเห็นชอบจากปลดักระทรวง.............)2   ให้บรรจุผูช้าํนาญการพิเศษ  เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ
พลเรือนสามญั  และแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่ง  จาํนวน ...... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:    

 

      สั+ง  ณ  วนัที+...................................... 

      (ลงชื+อผูส้ั+ง)....................................... 

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

      (ตาํแหน่ง)......................................... 

 

หมายเหตุ            *   เรื+อง ให้ระบุเฉพาะสําหรับตาํแหน่งที+บรรจุ เช่น บรรจุตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพิเศษ   
                                 ระบุ เรื+อง การบรรจุและแต่งตั:งผูช้าํนาญการพิเศษ   

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

ข้อควรระวงั        1.   ระบุหนงัสือสาํนกังาน ก.พ.  เช่น  พิจารณาคุณวุฒิ  อนุมติัเฉพาะราย กรณีอนุมติัเป็น
พิเศษ  (หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง)   

              2.   การบรรจุระดบัชาํนาญการพิเศษ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวง 

 

 

 



คส. 1.4 

แบบคาํสั�งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ�น และเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานอื�นของรัฐ 

คําสั�งกรม ............................. 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ�น และเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานอื�นของรัฐ 

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

ดว้ย  (ส่วนราชการที+ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอน (ระบุประเภทพนักงานหรือเจา้หน้าที+)     
ในสังกดัมารับราชการสังกดั  (ส่วนราชการที+รับโอน) แลว้ 

ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 591  มาตรา 64 มาตรา 132  และมาตรา 137 
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+  นร 1006/ว 10 ลงว ันที+  30 กันยายน 25462  
ที+ นร 1006/ว 12 ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 7 
ลงวนัที+ 6 มีนาคม 2552  (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง) และได้รับอนุมติัจาก ก.พ. ตามหนังสือ
สํานกังาน ก.พ. ที+............ ลงวนัที+.................3 (โดยความเห็นชอบจากปลดักระทรวง...........)4  จึงรับโอน 
(ระบุประเภทพนักงานหรือเจา้หน้าที+) ดงักล่าวมาบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั:งให้ดาํรง
ตาํแหน่ง  จาํนวน ......... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 

      สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

      (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

      (ตาํแหน่ง) ......................................... 

............................................... 
ข้อควรระวงั 1.  กรณีรับโอนผูอ้ยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการมาบรรจุและแต่งตั:งเป็นขา้ราชการ    
                             พลเรือนสามญั ใหร้ะบุมาตรา 59 และกฎ ก.พ. ฉบบัที+ 21 (พ.ศ. 2542) ดว้ย 
 2.  กรณีรับโอนที+ส่วนราชการดาํเนินการ ไดเ้องตามหนงัสือเวยีนฉบบันี:และใหส่้งสาํเนา  
                              ตารางการเทียบระดบัตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนใหส้าํนกังาน ก.พ. ดว้ย 
 3.  กรณีรับโอนที+ตอ้งขอให ้ก.พ. พิจารณาเทียบประเภทตาํแหน่ง สายงาน ระดบัตาํแหน่ง  
      และเงินเดือน ที+จะใหไ้ดรั้บ หรือขออนุมติั ก.พ. ใหแ้ต่งตั:งผูมี้คุณสมบติัต่างไปจาก 
      คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที+จะแต่งตั:ง 
 4.   กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงตามมาตรา 57 (6)(9) 



คส. 1.5 

แบบคาํสั�งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ�น และเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานอื�นของรัฐผู้สอบแข่งขนัได้ 

คําสั�งกรม ............................. 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ�น และเจ้าหน้าที�ของหน่วยงานอื�นของรัฐผู้สอบแข่งขันได้ 

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

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 591  มาตรา 64 มาตรา 132 และมาตรา 137  แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั
ไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 3 ลงวนัที+ 31 มกราคม 25392 ที+ นร 1006/ว 12 
ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551 ที+  นร 1011/ว 13 ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551 ที+  นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที+  
11 ธนัวาคม 2551  ที+ นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551  ที+ นร 1006/ว 7 ลงวนัที+ 6 มีนาคม 2552 
(หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง)  จึงรับโอน (ระบุประเภทพนกังานหรือเจา้หน้าที+) ซึ+ งสอบแข่งขนัได้
และเจา้สังกดัเดิมยินยอมให้โอนแลว้  มาบรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั:งให้ดาํรงตาํแหน่ง 
จาํนวน ......... ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

      สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

      (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

      (ตาํแหน่ง) ........................................ 
 

หมายเหตุ กรณีรับโอนผูที้+สอบไดล้าํดบัที+ต ํ+ากว่า ให้หมายเหตุไวท้า้ยคาํสั+งดว้ยว่า ผูส้อบไดล้าํดบัที+                  
ดีกวา่ ไม่ไดรั้บบรรจุเพราะเหตุใด 

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

ข้อควรระวงั 1.  กรณีรับโอนผูอ้ยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการมาบรรจุและแต่งตั:งเป็นขา้ราชการ
พลเรือนสามญั ใหร้ะบุมาตรา 59  และกฎ ก.พ. ฉบบัที+ 21 (พ.ศ. 2542) ดว้ย 

 2.   กรณีรับโอนตามผลสอบแข่งขนัตอ้งถึงลาํดบัที+ที+จะไดบ้รรจุและตอ้งโอนมาในตาํแหน่ง
และระดบัที+สอบแข่งขนัไดเ้ท่านั:นโดยไม่ตอ้งขออนุมติั ก.พ.  แต่ยงัคงตอ้งให้ ก.พ. เทียบ
ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเดิมเท่ากับการดํารงตาํแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในระดบัเดียวกนั ยกเวน้ขา้ราชการหรือเจ้าหน้าที+ที+ส่วนราชการดาํเนินการได้เองตาม   
ว 10/2546  ทั:งนี:   เพื+อประโยชน์ในการเลื+อนระดบั 

 



คส. 1.6 

แบบคาํสั�งบรรจุผู้ออกไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง   บรรจุและแต่งตั#งผู้ออกไปรับราชการทหารกลบัเข้ารับราชการ 

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

  อนุสนธิคาํสั+งกรม .......................... ที+......./........... ลงวนัที+..........................ให้ขา้ราชการ
พลเรือนสามญัออกจากราชการเพื+อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร จาํนวน 
............. ราย  นั:น 
  บดันี:   บุคคลดงักล่าวได้พน้จากการรับราชการทหารแลว้ และไดข้อกลบัเขา้รับราชการ
ตามเดิม 
  ฉะนั:น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บเงินเดือน  
พ.ศ. 2551 (กฎ ก.พ. ฉบับที+  21 (พ.ศ. 2542))1  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+  นร 0708.1/ว 14 ลงวนัที+  
5  พฤศจิกายน 2544  (ที+  นร 1006/ว 12 ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551)*  และหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 (หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) ให้บรรจุบุคคลดงักล่าว      
กลบัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั และแต่งตั:งให้ดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน ........ ราย (โดยให้
ทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการในตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง)2  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง  ณ  วนัที+............................................. 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง).............................................. 
          (.............................................) 
     (ตาํแหน่ง)................................................ 
 

............................................... 
 
หมายเหตุ       *   กรณีออกจากราชการก่อนวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 
 

ข้อควรระวงั  1 และ 2    เป็นกรณีที+ตอ้งทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการต่อ หากออกไปรับราชการทหารระหวา่ง
ทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการ เมื+อไดรั้บบรรจุกลบัไม่วา่ในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน 
ให้ทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการและนบัเวลาทดลองฯ ต่อเนื+องกบัตาํแหน่งเดิม และ
วนัที+ยื+นคาํขอบรรจุกลบั  (ตอ้งภายใน 180 วนั นบัแต่วนัพน้จากราชการ) 

 



คส. 1.7 

แบบคาํสั�งบรรจุผู้ไปปฏบัิติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลบัเข้ารับราชการ 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  บรรจุและแต่งตั#งผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลบัเข้ารับราชการ 

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

  อนุสนธิคาํสั+งกรม............................. ที+......../............. ลงวนัที+............................. สั+งให้
ขา้ราชการออกจากราชการ  เพื+อไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี  (............................ ณ.....................)1  
จาํนวน .......... ราย  นั:น 
  บดันี:   บุคคลดงักล่าวได้พน้จากการปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีแลว้ และไดข้อกลบั 
เขา้รับราชการตามเดิม 
  ฉะนั:น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัได้รับเงินเดือน    
พ.ศ. 2551  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. นร 0708.1/ว 14 ลงวนัที+ 5 พฤศจิกายน 2544  (ที+ นร 1006/ว 12 ลงวนัที+ 
11 ธนัวาคม 2551)*  และ ที+ นร 1011/ว 13  ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 (หนงัสือสํานกังาน ก.พ.ที+เกี+ยวขอ้ง) 
(โดยไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวง..........................)2   ให้บรรจุบุคคลดงักล่าว กลบัเขา้รับราชการ
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั และแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่ง  จาํนวน ........ ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง  ณ  วนัที+............................................. 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง).............................................. 
          (..............................................) 
      (ตาํแหน่ง)................................................ 
 

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

หมายเหตุ *    กรณีออกจากราชการก่อนวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 

ข้อควรระวงั 1.   ระบุมติคณะรัฐมนตรี  และระบุสถานที+ที+ไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีดว้ย 

2.   กรณีบรรจุกลบัในตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงตาม 
   มาตรา 57 (6)(9) 

                                 
 
 
  



คส. 1.8 

แบบคาํสั�งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามญักลบัเข้ารับราชการ 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลบัเข้ารับราชการ 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57  มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  กฎ  ก.พ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551 
หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที+ สร  0711/ว 8  ลงวนัที+ 29 กรกฎาคม 2523 และ ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+  
11 ธันวาคม 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง) (ได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ. กระทรวง ตามมติ  
ที+ประชุม ครั: งที+ ..........ลงวนัที+ ......................)1�(โดยไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวง........................)2  
ให้บรรจุขา้ราชการพลเรือนสามญัที+ออกจากราชการไปแลว้กลบัเขา้รับราชการ  เป็นขา้ราชการพลเรือน
สามญั  และแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่งจาํนวน ........... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง  ณ  วนัที+........................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)......................................... 
                      (........................................) 
      (ตาํแหน่ง)........................................... 
 

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

 

 

 

ข้อควรระวงั  1.   ในกรณีที+มีบญัชีสอบรอการบรรจุหรือเลื+อนระดบัอยูต่อ้งไดรั้บอนุมติัจาก อ.ก.พ. 
กระทรวงก่อน 

 2.   กรณีบรรจุกลบัในตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวง ตามมาตรา 57 (6) (9) 
 

 
 

 
 
 
 



คส. 1.9 

แบบคาํสั�งบรรจุผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ�น  หรือข้าราชการประเภทอื�นกลบัเข้ารับราชการ 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  การบรรจุผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ�น  หรือข้าราชการประเภทอื�นกลบัเข้ารับราชการ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 65 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551  หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที+   สร  0704/ว 5 ลงวนัที+   29  มิถุนายน  2525  
ที+ นร 1006/ว 10  ลงวนัที+ 30 กนัยายน 25461  ที+ นร 1006/ว 12 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13  
ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 และที+ นร 1006/ว 7 ลงวนัที+ 6 มีนาคม 2552 (หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) 
(และหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+อนุมติัใหบ้รรจุกลบั)2  (โดยไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวง)3 ให้บรรจุ
ผูซึ้+ งเคยเป็น ............................. (ระบุประเภทพนกังานส่วนทอ้งถิ+น หรือขา้ราชการประเภทอื+น แลว้แต่กรณี) 
และได้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั: งให้ดํารง
ตาํแหน่ง จาํนวน .............. ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
       สั+ง  ณ   วนัที+................................... 
       (ลงชื+อผูส้ั+ง)..................................... 
           (....................................) 
       (ตาํแหน่ง)....................................... 
 

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

ข้อควรระวงั 1.   กรณีการบรรจุกลบัผูเ้คยเป็นขา้ราชการ/พนกังาน รวม 16   ประเภท  และผูเ้คยเป็น 
                                 ขา้ราชการพลเรือนสามญัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
                                 ตั:งแต่ระดบั 8 ลงมา 
  2.   กรณีตอ้งขออนุมติั ก.พ.  
  3.   กรณีบรรจุกลบัในตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวง  
                                  ตามมาตรา 57 (6) (9) 

 
 
 
 
 



คส. 2.1 

แบบคาํสั�งย้าย 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  ย้ายข้าราชการ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บ
เงินเดือน พ.ศ. 2551  หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 9 ลงวนัที+ 12 พฤษภาคม 2535  ที+ นร 1006/ว 12 
ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 7  ลงวนัที+ 6 มีนาคม 
2552  และ ที+ นร 1006/ว 8 ลงวนัที+ 9 มีนาคม 2552 (หนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) (หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที+  สร 0203/ว 255 ลงวนัที+ 27 พฤศจิกายน 2524  และ ที+  สร 0203/ว 38 ลงวนัที+  
23 มีนาคม 2526  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+ สร 0711/ว 9 ลงวนัที+ 22 สิงหาคม 2523)1  (หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที+ นร 0202/ว 48 ลงวนัที+ 8 กรกฎาคม 2530)2 (โดยความเห็นชอบจากปลดักระทรวง 
...............................)3  ใหย้า้ยขา้ราชการ จาํนวน ......... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง  ณ  วนัที+ ................................................. 
     (ลงชื+อผูส้ั+ง)  ................................................. 
              (..............................................) 
      (ตาํแหน่ง)   ................................................. 

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

ข้อควรระวงั  1.   วนัที+คาํสั+งมีผลบงัคบัจะตอ้งไม่ก่อนวนัออกคาํสั+ง  แต่ในกรณียา้ยยอ้นหลงัให้ระบุ
หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหนงัสือสํานกังาน ก.พ.นี:ดว้ย โดยให้ระบุ
ดว้ยวา่  รักษาการในตาํแหน่ง หรือ รักษาราชการแทนตั:งแต่เมื+อใด คาํสั+งใด ไวใ้นช่อง
หมายเหตุ ในบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยคาํสั+ง 

 2.   กรณียา้ยล่วงหน้าที+อยู่ในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที+        
นร 0202/ว 48 ลงว ันที+  8  กรกฎาคม 2530 ให้ระบุหนังสือสํานัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนี:ดว้ย 

 3.   กรณียา้ยในตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงก่อน ตามมาตรา 57 (6) (9) 
 4.   กรณียา้ยไปดาํรงตาํแหน่งสายงานเดิม  ไม่ตอ้งระบุวฒิุ 
 5.   กรณียา้ยลดระดบั จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูข้อยา้ยดว้ย ตามมาตรา 63 วรรค 3 

 



คส. 2.2 

แบบคาํสั�งย้ายข้าราชการพลเรือนสามญัซึ�งได้รับวุฒิเพิ�มขึ#น 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  ย้ายข้าราชการซึ�งได้รับวุฒิเพิ�มขึ#น 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ  ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ                                          
ไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+ นร 0711/ว 12 ลงวนัที+ 1 ตุลาคม 2533 ที+ นร 1006/ว 15 
ลงวนัที+ 28 มิถุนายน 2547 ที+ นร1006/ว 12 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 
2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 16  ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551 และ  
ที+  นร 1006/ว 7 ลงวนัที+ 6 มีนาคม 2552 (หนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) ให้ยา้ยขา้ราชการพลเรือน
สามญัซึ+ งไดรั้บวฒิุเพิ+มขึ:นไปแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่ง จาํนวน .............. ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง  ณ  วนัที+ ................................................. 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)  .................................................. 
              (..............................................) 
      (ตาํแหน่ง)   ................................................... 
 

 

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



คส. 2.3 
 

แบบคาํสั�งแต่งตั#งผู้มคุีณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ให้กลบัไปดํารงตําแหน่งในประเภทเดิม ระดับเดิม 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  แต่งตั#งผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้กลบัไปดํารงตําแหน่ง 

ในประเภทเดิม ระดับเดิม 

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

  อนุสนธิคาํสั+ง ...................... ที+ ............/............. ลงวนัที+ ............................. สั+งแต่งตั:ง
ขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่ง  ตั:งแต่วนัที+ .................................... เป็นตน้ไป  นั:น 

  โดยที+ปรากฏว่าขา้ราชการดงักล่าวเป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสําหรับ
ตาํแหน่งที+ได้รับแต่งตั:ง ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 66 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั: งข้าราชการให้กลับไปดาํรงตาํแหน่งในประเภทเดิม        
ระดบัเดิม จาํนวน ................ ราย  ดงัรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง  ณ  วนัที+ ................................................. 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)  .................................................. 
              (...............................................) 
      (ตาํแหน่ง)   ................................................... 
 

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

 

ข้อควรระวงั 1.   ออกคาํสั+งโดยใหมี้ผลใชบ้งัคบัไม่ก่อนวนัที+ออกคาํสั+งนี:   และไม่ตอ้งออกคาํสั+ง   
                                 ยกเลิกคาํสั+งเดิมที+ไดส้ั+งยา้ยหรือเลื+อนหรือรับโอนที+ไดส้ั+งไม่ถูกตอ้งไปแลว้ 
 2.   เป็นการออกคาํสั+งในกรณียา้ย หรือเลื+อนตาํแหน่ง หรือรับโอนไปแลว้  ปรากฏ   
        ภายหลงัวา่ ผูน้ั:นเป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง   
       จึงตอ้งออกคาํสั+ง ฉบบัใหม่แต่งตั:งกลบัไปดาํรงตาํแหน่งประเภทเดิม ระดบัเดิม                
       ที+ผูน้ั:นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

 

 



คส. 3.1 

แบบคาํสั�งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามญั 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

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

ดว้ย  (ส่วนราชการที+ให้โอน) ไดย้ินยอมให้โอนขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั มารับ
ราชการสังกดั  (ส่วนราชการที+รับโอน) แลว้ 

ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+  นร 0708.4/ว 16 ลงวนัที+  29 กันยายน 2538  
ที+ นร 1006/ว 10 ลงวนัที+ 15 กนัยายน 2548)1  (หนงัสือสํานกังาน ก.พ.ที+ นร 1006/ว 34 ลงวนัที+ 29 ตุลาคม 
2547 ที+  นร 1006/ว 17 ลงวนัที+  26 ธันวาคม 2549)2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+  นร 1006/ว 12 ลงวนัที+               
11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4 ลงวนัที+ 20 กุมภาพนัธ์ 2552 
(หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที+ เกี+ยวข้อง) (โดยความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง.................)3 จึงรับโอน
ขา้ราชการดงักล่าว  มาแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่ง จาํนวน .......... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 
            (......................................) 
      (ตาํแหน่ง) ...................................... 

 

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

ข้อควรระวงั 1.  กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ 
 2.  กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งประเภททั+วไป 
 3.  กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)   

 

 

 



คส. 3.2 

แบบคาํสั�งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ได้รับวุฒิเพิ�มขึ#น 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ�มขึ#น 

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

ด้วย  (ส่วนราชการที+ให้โอน) ได้ยินยอมให้โอนขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั ซึ+ ง
ไดรั้บวฒิุเพิ+มขึ:น มารับราชการสังกดั  (ส่วนราชการที+รับโอน) แลว้ 

ฉะนั: น อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 57  มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137               
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ       
ไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ สร 1003/ว 11 ลงวนัที+ 13 กนัยายน 2519 ที+ นร 0711/ว 12 
ลงวนัที+ 1 ตุลาคม 2533 (หรือ ที+ นร 1006/ว 15 ลงวนัที+ 28 มิถุนายน 2547) ที+ นร 1006/ว 12 ลงวนัที+  
11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 
ที+ นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4 ลงวนัที+ 20 กุมภาพนัธ์ 2552 และที+ นร 1006/ว 7 
ลงวนัที+ 6 มีนาคม 2552 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง)1 จึงรับโอนข้าราชการดังกล่าวมาแต่งตั: ง          
ใหด้าํรงตาํแหน่ง จาํนวน .......... ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

 

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

 

ข้อควรระวงั 1.   ระบุหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง 

 

 

 



คส. 3.3 

แบบคําสั�งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดํารงตําแหน่งในระดับที�สูงขึ#น 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั#งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที�สูงขึ#น 

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

ดว้ย  (ส่วนราชการที+ให้โอน) ไดย้ินยอมให้โอนขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั มารับ
ราชการสังกดั  (ส่วนราชการที+รับโอน) แลว้ 

ฉะนั: น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137          
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ. ศ. 2551  กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญั
ได้รับเงินเดือน พ.ศ.  2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที+  นร 0708/ว 2 ลงว ันที+  31 มกราคม 2539  
ที+นร 0708.1/ว 22 ลงวนัที+  30 กันยายน 2540   (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+  นร 0708.4/ว 16 ลงวนัที+               
29 กนัยายน 2538 ที+ นร 1006/ว 10  ลงวนัที+ 15 กนัยายน 2548)1   (หนงัสือสํานกังาน ก.พ.ที+ นร 1006/ว 34 
ลงว ันที+   29 ตุลาคม 2547 ที+  นร 1006/ว 17 ลงวนัที+  26 ธันวาคม 2549)2   หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที+ นร 1006/ว 12  ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551  ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 
ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551  ที+  นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551ที+ นร 1006/ว 19 ลงวนัที+  
11 ธนัวาคม 2551  ที+ นร 1006/ว 4 ลงวนัที+ 20 กุมภาพนัธ์ 2552   และที+ นร 1006/ว 7 ลงวนัที+ 6 มีนาคม 2552 
(หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) (โดยความเห็นชอบจากปลดักระทรวง...........)3 จึงรับโอนขา้ราชการ
ดังกล่าว  ผูส้อบแข่งขันได้/ผูส้อบคัดเลือกได้ตามประกาศผลการสอบของ (ส่วนราชการที+รับโอน)   
ลงวนัที+ .................. (หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือก) มาแต่งตั:งให้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัที+สูงขึ:น จาํนวน .......... ราย 
ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

............................................... 
 
ขอ้ควรระวงั 1.  กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ 
 2.  กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งประเภททั+วไป 
 3.  กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9) 
 



คส. 3.4 

แบบคาํสั�งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามญัผู้สอบแข่งขนัได้ 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ.วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 2 ลงวนัที+ 31 มกราคม 2539 ที+ นร 1001/ว 13 ลงวนัที+             
11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1004.1/ว 15 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4 ลงวนัที+ 20 กุมภาพนัธ์ 2552 
และ (หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง) จึงรับโอนขา้ราชการพลเรือนสามญั ผูส้อบแข่งขนัไดม้าแต่งตั:งให้
ดาํรงตาํแหน่ง  จาํนวน ............... ราย ดงัรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 

สั+ง ณ วนัที+....................................... 

(ลงชื+อผูส้ั+ง)....................................... 

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

(ตาํแหน่ง)........................................ 

 

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

 

 

 

 



คส. 3.5 

แบบคาํสั�งให้โอน 

คําสั�งกรม ............................. 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

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

ดว้ย  (ส่วนราชการที+ขอโอน) ไดข้อโอนขา้ราชการพลเรือนสามญัสังกดั (ส่วนราชการที+ให้
โอน) ไปรับราชการสังกดั (ส่วนราชการที+ขอโอน) 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน    
พ.ศ. 2551 จึงให้ขา้ราชการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งและอตัราเงินเดือน จาํนวน ............. ราย ดงับญัชีรายละเอียด     
แนบทา้ยนี:   

 

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

 

 

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

 

 
ข้อควรระวงั 1.  หากโอนไปรับราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ใหร้ะบุไวใ้นช่องหมายเหตุในบญัชี 
  รายละเอียดแนบทา้ย ดว้ยวา่ “โอนไปเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั หรือขา้ราชการครู 
  และบุคลากรทางการศึกษา หรือขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา” 
 2.  ใหร้ะบุมาตรา 63 เฉพาะกรณีการโอนไปเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 

 

 

 



คส. 4.1 

แบบคาํสั�งเลื�อนข้าราชการ 

คําสั�งกรม ........................................ 

ที� .........../........... 

เรื�อง เลื�อนข้าราชการ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+  นร 0708.4/ว 5 ลงวนัที+  13 พฤษภาคม 2536  
ที+ นร 0708.1/ว 22  ลงวนัที+  30 กันยายน 2540   (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708.4/ว 16 ลงวนัที+  
29 กนัยายน 2538   ที+ นร 1006/ว 10 ลงวนัที+ 15 กนัยายน 2548)1  (หนงัสือสํานกังาน ก.พ.ที+ นร 1006/ว 34 
ลงวนัที+ 29 ตุลาคม 2547 ที+ นร 1006/ว 17 ลงวนัที+ 26 ธนัวาคม 2549)2 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 1006/ว 12 
ลงวนัที+  11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 19 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 
2551  ที+  นร 1006/ว 7 ลงวนัที+  6 มีนาคม 2552  (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+ เกี+ยวข้อง) (หนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที+ สร 0203/ว 255 ลงวนัที+ 27 พฤศจิกายน 2524 ที+ สร 0203/ว 38 ลงวนัที+ 23 
มีนาคม 2526  หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ สร 0711/ว 9 ลงวนัที+ 22 สิงหาคม 2523)3  (โดยความเห็นชอบจาก
ปลดักระทรวง................)4  จึงใหเ้ลื+อนขา้ราชการ จาํนวน .......... ราย   ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

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

ข้อควรระวงั 1.  กรณีเลื+อนขึ:นดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ 
 2.  กรณีเลื+อนขึ:นดาํรงตาํแหน่งประเภททั+วไป  
               3.  กรณีเลื+อนยอ้นหลงั 
 4.  กรณีรับโอนมาดาํรงตาํแหน่งที+ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงตามมาตรา 57 (6) (9)                  

 

 



คส. 5.1 

แบบคาํสั�งย้ายไปดํารงตาํแหน่งประเภทบริหาร  

คําสั�งกระทรวง.................................. 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  ย้ายข้าราชการ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บ
เงินเดือน  พ.ศ. 2551 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 0708/ว 9 ลงวนัที+ 12 พฤษภาคม 2535 ที+ นร 0708.1/ ว 11  
ลงวนัที+  13 สิงหาคม 2542  ที+ นร 0701/ ว 9 ลงวนัที+ 15 สิงหาคม 2544  ที+ นร 1011/ ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม  2551                 
ที+ นร 1006/ว 7 ลงวนัที+ 6 มีนาคม 2552 และหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+เกี+ยวขอ้ง (หนงัสือสํานกังาน ก.พ.     
ที+ นร 1003/ว 11 ลงวนัที+ 30 มิถุนายน 2549 และที+ นร 1003/ว 13 ลงวนัที+ 21 สิงหาคม 2549 )1 ( หนงัสือ
สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที+  สร 0203/ว 255 ลงวนัที+ 27 พฤศจิกายน 2524 ที+ สร 0203/ว 38          
ลงวนัที+ 23 มีนาคม 2526 และหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ สร 0711 /ว 9 ลงวนัที+ 22 สิงหาคม 2523)2 ให้ยา้ย
ขา้ราชการไปแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่ง จาํนวน ................ ราย   ดงับญัชีรายละเอียด แนบทา้ยนี:  

 

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

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

 
ข้อควรระวงั 1.   ระบุกรณีแต่งตั:งขา้ราชการพลเรือนสามญัซึ+ งไม่เคยดาํรงตาํแหน่งนกับริหาร ระดบัตน้      
                                 ใหด้าํรงตาํแหน่ง นกับริหาร ระดบัตน้ 
 2.   ระบุกรณียา้ยยอ้นหลงั 

 

 

 

 



คส. 5.2 

แบบคาํสั�งรับโอนมาดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 

คําสั�งกระทรวง ........................................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

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

ดว้ยกรม ........(ที+ใหโ้อน)........ ไดย้ินยอมให้โอนขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั มารับ
ราชการสังกดักรม ........(ที+รับโอน)........ แลว้ 

ฉะนั: น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137                
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั
ไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 11 ลงวนัที+ 13 สิงหาคม 2542 (หนงัสือ
สํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0701/ว 9 ลงวนัที+ 15 สิงหาคม 2544 ที+ นร 1003/ว 11 ลงวนัที+ 30 มิถุนายน 2549        
ที+ นร 1003/ว 13 ลงวนัที+ 21 สิงหาคม 2549)1 ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธันวาคม 2551 ที+ นร 1006/ว 4    
ลงวนัที+  20 กุมภาพนัธ์ 2552 ที+  นร 1006/ว 7 ลงวนัที+  6 มีนาคม 2552 และ (หนังสือสํานักงาน ก.พ.                
ที+เกี+ยวข้อง) โดยได้รับอนุมติัจาก ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+ นร .........2 จึงรับโอนขา้ราชการ
ดงักล่าวมาแต่งตั:ง ใหด้าํรงตาํแหน่ง จาํนวน .......... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

 

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

 
ข้อควรระวงั 1.   ระบุกรณีรับโอนผูไ้ม่เคยดาํรงตาํแหน่งนกับริหาร ระดบัตน้ มาแต่งตั:งใหด้าํรงตาํแหน่ง 
       นกับริหาร ระดบัตน้ 
 2.   ระบุกรณีตอ้งขออนุมติั ก.พ.  

 

 



คส. 5.3 

แบบคาํสั�งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามญักลบัเข้ารับราชการ 

และแต่งตั#งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 

คําสั�งกระทรวง ................................................... 

ที� ........./.................. 

เรื�อง บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลบัเข้ารับราชการ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บ
เงินเดือน  พ.ศ. 2551 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ สร 0711/ว 8 ลงวนัที+ 29 กรกฎาคม 2523 ที+ นร 1011/ว 13 
ลงวนัที+   11 ธันวาคม 2551 ที+  นร 1006/ว 7 ลงวนัที+  6 มีนาคม 2552  และ (หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที+ เ กี+ ยวข้อง)  ให้บรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที+ ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้า รับราชการ  
จาํนวน .......... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



คส. 6 

แบบคาํสั�งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (กรณปีรับวุฒิในตําแหน่งเดิม) 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 มาตรา 57 มาตรา 132 และมาตรา 137 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บ
เงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+  นร 1011/ว 13 ลงว ันที+  11 ธันวาคม 2551 และ  
ที+ นร 1004.3/ว 14 ลงวนัที+  11 ธันวาคม 2551 (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+เกี+ยวข้อง) จึงปรับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามญัซึ+ งได้รับวุฒิเพิ+มขึ: น (หรือสูงขึ: นแล้วแต่กรณี) ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
จาํนวน .......... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 

     สั+ง ณ วนัที+ ........................................ 

     (ลงชื+อผูส้ั+ง) ...................................... 

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

     (ตาํแหน่ง) ...................................... 

 

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

 

ข้อควรระวงั 1.   ถา้เป็นการปรับวุฒิจากต่างประเทศ (กรณีนอกเหนือจากที+ สํานกังาน ก.พ. มอบอาํนาจ)   
 จะต้องขอให้ ก.พ. พิจารณาวุฒิและอัตราเงินเดือนก่อน และระบุเลขที+หนังสือ       
 สาํนกังาน ก.พ. ดงักล่าวดว้ย 

 2.   การปรับวฒิุกรณีการยา้ย เลื+อน โอน ใหดู้ในตวัอยา่งคาํสั+งยา้ย เลื+อน โอน แลว้แต่กรณี 

 

 

 

 

 



คส. 7.1 

แบบคาํสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการ 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  เลื�อนเงินเดือนข้าราชการ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื+อนขั:นเงินเดือน พ.ศ. 2544 
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที+สุด ที+ นร 0204/ว 64 ลงวนัที+ 12 เมษายน 2544 และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.  ที+   นร 0708.1/ว 5 ลงวนัที+  2  สิงหาคม 2544  และด่วนที+สุด ที+  นร 1012/ว 5 ลงวนัที+  
27 กุมภาพนัธ์ 2552 ให้เลื+อนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนสามญัตามผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ+ งปีที+แล้วมา (1 ตุลาคม .... ถึง 31 มีนาคม .... หรือ 1 เมษายน……ถึง  
30 กนัยายน ....) จาํนวน ............ ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 

  ทั:งนี:   ตั:งแต่วนัที+  (1 เมษายน พ.ศ. .... หรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. ....)  เป็นตน้ไป 
 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................... 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (......................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 
 
 

............................................... 
 
ข้อควรระวงั กรณีที+ไดรั้บอนุมติัจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ใหเ้ลื+อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให ้
                           ระบุเลขที+หนงัสือที+ ก.พ. อนุมติัหรือระบุครั: งที+และวนัที+ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงไวใ้น 
                           ช่องหมายเหตุในบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยดว้ย 
 
 
 
 

 

 



คส. 7.2 

แบบคาํสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการ (กรณเีกษยีณอายุราชการ) 

คําสั�งกรม ........................ 

ที� ........./.................. 

เรื�อง  เลื�อนเงินเดือนข้าราชการ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื+อนขั:นเงินเดือน พ.ศ. 2544 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 5 ลงวนัที+ 2 สิงหาคม 2544 และด่วนที+สุด ที+ นร 1012/ว 5 ลงวนัที+   
27 กุมภาพนัธ์ 2552  ใหเ้ลื+อนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนสามญัที+ครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. .....  
เพื+อประโยชน์ในการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ จาํนวน ................ ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  

ทั:งนี:  ตั:งแต่วนัที+  30  กนัยายน  พ.ศ. ....  เป็นตน้ไป 
 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................... 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (......................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 
 
 

............................................... 
 
 
 
ข้อควรระวงั กรณีที+ไดรั้บอนุมติัจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ใหเ้ลื+อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให ้          
                           ระบุเลขที+หนงัสือที+ ก.พ. อนุมติัหรือระบุครั: งที+และวนัที+ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงไวใ้น      
                           ช่องหมายเหตุในบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยดว้ย 
 
 

 

 

 



คส. 8.1 
แบบคาํสั�งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 

คําสั�งกระทรวง ........................................................ 

ที� ....../..................... 

เรื�อง  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 

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

ดว้ยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั:งให ้................................................................
ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตาํแหน่ง ........................................... มาดาํรงตาํแหน่ง ...........................................
ตั:งแต่วนัที+ ............................................. เป็นตน้ไป 

ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และ กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไดรั้บเงินเดือน พ.ศ. 2551  จึงให้ขา้ราชการ
ไดรั้บเงินเดือนในตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง จาํนวน ............. ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  

ทั:งนี:  ตั:งแต่วนัที+ .......................................... เป็นตน้ไป 
 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................... 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (......................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 
 
 
 

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



คส. 9 

แบบคาํสั�งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน 
คําสั�งกระทรวง ........................................ 

ที� .........../........... 

เรื�อง แต่งตั#งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 

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

ดว้ยตาํแหน่ง ............................................................ วา่งลง (หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่อาจ
ปฏิบติัราชการไดแ้ลว้แต่กรณี)1  

ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 462 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั:งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จาํนวน .......... ราย ดงับญัชีรายละเอียด      
แนบทา้ยนี:   

 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................... 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (......................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 

 

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

ข้อควรระวงั 1.  กรณีไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหร้ะบุดว้ยวา่เพราะเหตุใด เช่น ไปราชการต่างประเทศ  
                                 หรือลาพกัผอ่น เป็นตน้ 
 2.  ระบุมาตราที+เกี+ยวขอ้ง 
 3.  การเป็นผูรั้กษาราชการแทนไม่ทาํใหผู้น้ั:นตอ้งพน้จากตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนและ     
                                 อาํนาจหนา้ที+ในตาํแหน่งที+ดาํรงอยูเ่ดิม ถา้ตอ้งการใหพ้น้จากอาํนาจหนา้ที+ในตาํแหน่งเดิม 
                                 เพื+อใหไ้ปปฏิบติัหนา้ที+รักษาราชการแทนเพียงตาํแหน่งเดียวตอ้งระบุในคาํสั+งใหช้ดัเจน 
 4.  กรณีที+ ไม่มี ผูด้าํรงตาํแหน่ง เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการหรือ 
      ตาํแหน่งที+เรียกชื+ออยา่งอื+น ซึ+ งเทียบเท่าปลดักระทรวงหรืออธิบดี ในส่วนราชการที+เรียก 
      ชื+ออยา่งอื+นและมีฐานะเป็นกรม ตอ้งใชก้ารรักษาราชการแทนเพราะพระราชบญัญติั 
      ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน มาตรา 45 บญัญติัไวเ้ฉพาะกรณีไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ    
      ดงักล่าว     
  5.  สั+งใหมี้ผลยอ้นหลงัไม่ได ้
 



คส. 10 

แบบคาํสั�งให้ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ง 
คําสั�งกรม ........................................................... 

ที� .........../........... 

เรื�อง ให้ข้าราชการรักษาการในตําแหน่ง 

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

ดว้ยตาํแหน่ง .............................................................. วา่งลง (หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่อาจ
ปฏิบติัราชการไดแ้ลว้แต่กรณี)1  

ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน    
พ.ศ. 2551 จึงใหข้า้ราชการรักษาการในตาํแหน่ง จาํนวน ............ ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................... 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)........................................... 
            (.......................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 

 

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

 
ข้อควรระวงั   1.  กรณีไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหร้ะบุดว้ยวา่เพราะเหตุใด เช่น ไปราชการต่างประเทศ                     
                                 หรือลาพกัผอ่น เป็นตน้ 
  2.  การเป็นผูรั้กษาการในตาํแหน่ง ไม่ทาํให้ผูน้ั:นตอ้งพน้จากตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนและ

อาํนาจหน้าที+ในตาํแหน่งที+ดาํรงอยู่เดิม ถา้ตอ้งการให้พน้จากอาํนาจหน้าที+ในตาํแหน่ง 
เดิมเพื+อใหไ้ปปฏิบติัหนา้ที+รักษาการแทนเพียงตาํแหน่งเดียวตอ้งระบุในคาํสั+งใหช้ดัเจน 

  3.  สั+งใหมี้ผลยอ้นหลงัไม่ได ้
  4.  การรักษาการในตาํแหน่งไม่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากปลดักระทรวงตาม มาตรา 57 (6) (9) 
        เพราะมิใช่การแต่งตั:ง 
 
 
 
 
 



คส. 11.1 
แบบคาํสั�งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 

คําสั�งกรม...................... 

ที�........./................................. 

เรื�อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 

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

  

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 109 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั 
พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยวนัออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2535 และหนงัสือ
สาํนกังาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 จึงอนุญาตให้ขา้ราชการพลเรือนสามญั จาํนวน 
......... ราย  ลาออกจากราชการ  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง ณ วนัที+ ............................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (........................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 

 

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

ข้อควรระวงั 1.  ระบุเหตุที+ลาออกไวใ้นช่องหมายเหตุ ในบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยคาํสั+งดว้ย 
 2.  ขา้ราชการที+ออกจากราชการ ถา้มีสิทธิรับบาํเหน็จบาํนาญ ตามพระราชบญัญติับาํเหน็จ 

บาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2539 ใหร้ะบุไวใ้นช่องหมายเหตุในบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยคาํสั+ง 

 
 
 
 
 
 
 
 



คส. 11.2 
แบบคาํสั�งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏบัิติหน้าที�ราชการ 

ตํ�ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที�กาํหนด 
คําสั�งกรม...................... 

ที�........./................................. 

เรื�อง  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

ตํ�ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที�กาํหนด 

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

 อนุสนธิคาํสั+ง............. ที+......../........... ลงวนัที+................. บรรจุและแต่งตั:งผูส้อบแข่งขนัได ้
(หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือก) จาํนวน ......... ราย เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั  โดยให้ทดลองปฏิบติั
หนา้ที+ราชการในตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง 

 บดันี:  ข้าราชการพลเรือนสามญั จาํนวน 1 ราย ได้ทดลองปฏิบติัหน้าที+ราชการมาเป็น    
เวลา ............ เดือนแลว้ ปรากฏวา่ผลการทดลองปฏิบติัหนา้ที+ราชการตํ+ากวา่เกณฑ์หรือมาตรฐานที+กาํหนด 
ไม่สมควรใหรั้บราชการต่อไป 

 ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ฉบบัที+ 21 (พ.ศ. 2542) ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยวนัออกจาก
ราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2535 และหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+  
11 ธนัวาคม 2551 จึงใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการ ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
 
      สั+ง ณ วนัที+ ............................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (........................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 

 

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

ข้อควรระวงั       การสั+งใหอ้อกเพราะผลการทดลองฯ ตํ+ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานที+กาํหนด ควรรีบดาํเนิน 
  การออกคาํสั+งให้ออกจากราชการโดยเร็ว 
 
 
 
 



คส. 11.3 
แบบคาํสั�งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั�วไป 

หรือมีลกัษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
คําสั�งกรม...................... 

ที�........./................................. 

เรื�อง  ให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั�วไปหรือมีลกัษณะต้องห้ามหรือ 

ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

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

 อนุสนธิคาํสั+ง............. ที+......../........... ลงวนัที+...................... บรรจุและแต่งตั:ง  นาย/นาง/
นางสาว ............................................... เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัให้ดาํรงตาํแหน่ง .......................... 
ตั:งแต่วนัที+ ................................. นั:น      

 บดันี:  ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว ......................................... มีคุณวุฒิไม่ตรงตาม
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งในตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง1 

 ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 67 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวนัออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือน
สามญั พ.ศ. 2535 และหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 จึงให้ขา้ราชการ
พลเรือนสามญัออกจากราชการ จาํนวน ............ ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................... 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (........................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 

 

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

ข้อควรระวงั    1.  กรณีขาดคุณสมบติัทั+วไป หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือขาดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ    
                                ตาํแหน่งใหร้ะบุดว้ยวา่เป็นกรณีใด 
 2.  เมื+อปรากฏวา่มีขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดขาดคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งใหส้ั+ง  
                                ใหอ้อกจากราชการโดยพลนั 

 

 
 
 



คส. 11.4 

แบบคาํสั�งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื�อให้ได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
คําสั�งกรม...................... 

ที�........./................................. 

เรื�อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื�อให้ได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

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

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 110 (1)1 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (และมติ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จงัหวดั  
ครั: งที+ ......../.......... เมื+อวนัที+ ....... เดือน........... พ.ศ. ..........)2  ระเบียบ ก.พ. วา่ดว้ยวนัออกจากราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2535 และหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 
จึงใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการ  จาํนวน ......... ราย  ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
 
      สั+ง ณ วนัที+ ............................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (.........................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................. 

 

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

ข้อควรระวงั    1.   การใหอ้อกตามมาตรา 110 อนุมาตรา (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) และ (8) ให้ระบุ 
   อนุมาตรานั:น ๆ แลว้แต่กรณีไวใ้นคาํสั+งดว้ย 
 2.   การใหอ้อกตามมาตรา 110 อนุมาตรา (3), (6) และ (7) ใหร้ะบุมติ อ.ก.พ. กระทรวง     
                                 หรือ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จงัหวดัดว้ย 
 3.   ระบุเหตุที+ใหอ้อกและพระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 หรือ             
                                 พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 แลว้แต่กรณี ไวใ้นช่อง     
                                 หมายเหตุดว้ย 
 
 
 
 
 
 



คส. 11.5 

แบบคาํสั�งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 

คําสั�งกรม...................... 

ที�........./................................. 

เรื�อง  ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื�อไปรับราชการทหาร 

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

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 111 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวนัออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือน
สามญั พ.ศ. 2535 และหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 1011/ว 13 ลงวนัที+ 11 ธนัวาคม 2551 จึงให้ขา้ราชการ
พลเรือนสามญัออกจากราชการเพื+อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร จาํนวน 
......... ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  

 
      สั+ง ณ วนัที+ ............................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (.........................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................. 

 

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

 

 

ข้อควรระวงั    1.   การไปรับราชการทหารตอ้งสั+งใหอ้อก มิใช่อนุญาตใหล้าออก 
 2.   ใหส้ั+งใหอ้อกตั:งแต่วนัที+ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 



คส. 11.6 

แบบคาํสั�งให้ข้าราชการไปปฏบัิติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

คําสั�งกระทรวง..................................... 

ที�............./....................... 

เรื�อง  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติบาํเหน็จบํานาญข้าราชการ       
พ.ศ. 2494 พระราชกฤษฎีกากาํหนดหลกัเกณฑ์การสั+งให้ขา้ราชการไปทาํการซึ+ งให้นบัเวลาระหว่างนั:น
เหมือนเวลาราชการ พ.ศ. 2550 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที+ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . .                         
ลงวนัที+................. จึงให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี จาํนวน ........ ราย           
ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  

 
      สั+ง ณ วนัที+ ........................................... 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (......................................) 
      (ตาํแหน่ง)............................................ 

 

 
 

 

 

ข้อควรระวงั 1.   รัฐมนตรีเจา้สังกดัหรือปลดักระทรวงที+รัฐมนตรีเจา้สังกดัมอบหมายเป็นผูล้งนามสั+งให ้ 
                              ไปปฏิบติังาน   

 2.   เมื+อมีคาํสั+งใหข้า้ราชการไปปฏิบติังานแลว้  ส่วนราชการตอ้งมีคาํสั+งใหผู้น้ั:นออกจาก  
       ราชการต่อไป 
 3.  ใหน้บัเวลาระหวา่งไปปฏิบติังานสาํหรับการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเตม็เวลา 
       ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ 

 

 

 

 



คส. 11.7 

แบบคาํสั�งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื�อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
คําสั�ง (กระทรวง หรือ กรม) ...................... 

ที� ........./............................. 

เรื�อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเพื�อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

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

 อนุสนธิคาํสั+งกระทรวง ........................ ที+ ............../.............. ลงวนัที+ .................................
สั+งใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี นั:น 

 ฉะนั:น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 110 และมาตรา 132 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการเพื+อไปปฏิบติังานตาม
มติคณะรัฐมนตรี จาํนวน ......... ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:  
 
      สั+ง ณ วนัที+ ............................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (.........................................) 
      (ตาํแหน่ง).............................................. 

 

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

ข้อควรระวงั    1.  ตอ้งมีคาํสั+งใหข้า้ราชการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนมีคาํสั+งใหอ้อกจาก 
                                ราชการ 
 2.  ใหน้บัเวลาระหวา่งไปปฏิบติังานสาํหรับการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเตม็เวลา 
    ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



คส. 12 

คาํสั�งเพื�อแก้ไขคาํสั�งที�ผดิพลาด 
คําสั�งกรม........... 

ที�........./.............................. 

เรื�อง  แก้ไขคําสั�งย้ายข้าราชการ 

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

  อนุสนธิคาํสั+ง1 กรม........................... ที+ ......../............ ลงวนัที+.......................... (ตามที+แนบ)       
สั+งยา้ยข้าราชการไปดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ในสังกัดกรม ........................... จาํนวน 20 ราย ตั: งแต่วนัที+  
1 กุมภาพนัธ์ 2552 เป็นตน้ไป นั:น 

ปรากฏวา่คาํสั+งดงักล่าวมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งกบัขอ้เทจ็จริง ดงันี:  
  ลาํดบัที+ 4  นาย.......................  คลาดเคลื+อนเกี+ยวกบัเลขที+ตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง 
  ลาํดบัที+ 6  นาง.......................  คลาดเคลื+อนเกี+ยวกบัชื+อตาํแหน่งที+ไดรั้บแต่งตั:ง 
  ลาํดบัที+ 8  นางสาว................. คลาดเคลื+อนเกี+ยวกบัการใหไ้ดรั้บเงินเดือน 
 

ฉะนั:น จึงแกไ้ขคาํสั+งกรม.................. ที+ ............/............ ลงวนัที+ ...................................... 
เฉพาะลาํดบัที+ 4, 6 และ 8 จาํนวน 3 ราย ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยคาํสั+งนี:  นอกนั:นให้เป็นไปตามคาํสั+ง
เดิมทุกประการ 
 
      สั+ง ณ วนัที+ ............................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (.........................................) 
      (ตาํแหน่ง).............................................. 

 

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

 

ข้อควรระวงั      1.  ตอ้งอา้งถึงเลขที+คาํสั+งเดิม พร้อมทั:งระบุดว้ยวา่คลาดเคลื+อนในประเด็นใด 

 

 

 
 



คส. 13 
คาํสั�งยกเลกิคาํสั�งเดิม 

คําสั�ง  (กรม/จังหวดั................) 

ที�......./................... 

เรื�อง  ยกเลกิคําสั�งย้ายข้าราชการ 

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

อนุสนธิคาํสั+ง1 กรม/จงัหวดั......................... ที+..........  ลงวนัที+......................  (ตามที+แนบ)2  
สั+งยา้ย นางสาว .............................. ตาํแหน่งเจา้พนกังานสาธารณสุขชาํนาญงาน วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ สถานีอนามยับา้นหนองชุมแสง ตาํบลท่าไมร้วก  สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอท่ายาง3  

จงัหวดัเพชรบุรี มาแต่งตั:งให้ดาํรงตาํแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  สถานีอนามยับา้นหนอง
ชุมแสง  ตาํบลท่าไมร้วก  จงัหวดัเพชรบุรี  ตั:งแต่วนัที+ 10  มีนาคม  2552  เป็นตน้ไป  นั:น   

ปรากฏวา่คาํสั+งดงักล่าวคลาดเคลื+อนในหลกัเกณฑ ์เนื+องจาก นางสาว ........................  มิได้
เป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ จึงใหย้กเลิกคาํสั+งดงักล่าว   
 
      สั+ง ณ วนัที+ ............................................ 
      (ลงชื+อผูส้ั+ง)............................................ 
             (.........................................) 
      (ตาํแหน่ง).............................................. 

 
 
 
 
 
ข้อควรระวงั    1.  ตอ้งอา้งถึงเลขที+คาํสั+งเดิม  พร้อมทั:งระบุดว้ยวา่คลาดเคลื+อนประเด็นไหน 
  2.  ใหแ้นบคาํสั+งที+ผดิพลาดมาดว้ย  เพื+อผูต้รวจสอบและผูที้+เกี+ยวขอ้งอื+น ๆ จะไดท้ราบ                                       
                                ขอ้ความเดิมโดยละเอียดเพียงพอ  จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาติดต่อสอบถามเพิ+มเติมอีก   
                                (ถา้คาํสั+งเดิมมีหลายรายโปรดแนบเฉพาะตวัคาํสั+งกบับญัชีแนบทา้ยคาํสั+งเฉพาะหนา้ที+   
                                มีขา้ราชการรายนั:น ๆ ก็เพียงพอแลว้) 
  3.  ถา้คาํสั+งจงัหวดัก็ใหร้ะบุชื+อส่วนราชการ  (ระดบักรม)  ที+ขา้ราชการผูน้ั:นสังกดัอยูด่ว้ย 

 
 

 
 



คส. 14.1 

แบบคาํสั�งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอตัรากาํลงั 

ของส่วนราชการ (โครงการเกษยีณอายุก่อนกาํหนด) 

ที� ............/.......................... 

เรื�อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอตัรากาํลงัของส่วนราชการ  

(โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

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

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยการลาออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2551 
หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที+สุด ที+ นร 0506/6118 ลงวนัที+ 7 เมษายน 2552 และหนงัสือ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ด่วนที+สุด ที+  นร 1008.1/105 ลงว ันที+  
24 เมษายน 2552  จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามญั จาํนวน .......... ราย ลาออกจากราชการตาม
มาตรการปรับปรุงอตัรากาํลงัของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

ทั:งนี:  ตั:งแต่วนัที+ 1 ตุลาคม 2552 เป็นตน้ไป 

 

  สั+ง ณ วนัที+ ........................................................... 

  (ลงชื+อผูส้ั+ง) ........................................................... 

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

    (ตาํแหน่ง) .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



คส. 14.2 

แบบคาํสั�งเลื�อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอตัรากาํลงัของ 

ส่วนราชการ (โครงการเกษยีณอายุก่อนกาํหนด) 

ที� ............/.......................... 

เรื�อง เลื�อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอตัรากาํลงัของส่วนราชการ  

(โครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

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

อนุสนธิ คาํสั+ง ............................. ที+ ........................ ลงวนัที+ ............................................ 
อนุญาตให้ขา้ราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอตัรากาํลงัของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายกุ่อนกาํหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จาํนวน ........ ราย ตั:งแต่วนัที+ 1 ตุลาคม 2552 นั:น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื+อนขั:นเงินเดือน พ.ศ. 2544 
หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที+ นร 0708.1/ว 5 ลงวนัที+ 2 สิงหาคม 2544 และด่วนที+สุด ที+ นร 1012/ว 5 ลงวนัที+  
27 กุมภาพนัธ์ 2552 หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที+สุด ที+ นร 0506/6118 ลงวนัที+ 7 เมษายน 
2552 และหนงัสือคณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายและนโยบายกาํลงัคนภาครัฐ ด่วนที+สุด ที+ นร 1008.1/105 
ลงวนัที+ 24 เมษายน 2552 ให้เลื+อนเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนสามญัดังกล่าว ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานเพื+อประโยชน์ในการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ จาํนวน ........ ราย 
ดงับญัชีรายละเอียดแนบทา้ยนี:   

ทั:งนี:  ตั:งแต่วนัที+ 30 กนัยายน 2552 เป็นตน้ไป 

 

  สั+ง ณ วนัที+ ........................................................... 

  (ลงชื+อผูส้ั+ง) ........................................................... 

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

    (ตาํแหน่ง) .......................................................... 
 

ข้อควรระวงั  กรณีที+ไดรั้บอนุมติัจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ใหเ้ลื+อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ        
ใหร้ะบุเลขที+หนงัสือที+ ก.พ. อนุมติัหรือระบุครั: งที+และวนัที+ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ไวใ้น
ช่องหมายเหตุในบญัชีรายละเอียดแนบทา้ยดว้ย 
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