
การแกไขคํ าสั่งหรือการยกเลิกคํ าสั่ง

การแกไขคํ าส่ังหรือการยกเลิกคํ าส่ัง คือ การที่สวนราชการออกคํ าส่ังแลวตอมาภายหลัง   
พบวาค ําส่ังดงักลาวมคีวามผดิพลาดคลาดเคลือ่นในประเดน็ตาง ๆ จ ําเปนตองแกไขใหถูกตอง แตในบางครัง้  
คํ าส่ังนั้นอาจมีความผิดพลาดในสาระสํ าคัญหรือผิดหลักเกณฑขอกฎหมายที่ไมอาจแกไขได จํ าเปนตอง  
ยกเลิกคํ าส่ังดังกลาว

ค ําส่ังในทีน่ีส้วนใหญ คือ คํ าส่ังในการบริหารงานบุคคลในสวนของการบรรจุแตงตั้ง เชน    
คํ าส่ังบรรจุ  ยาย  เล่ือนตํ าแหนง  โอน  เปนตน

ก.พ.ในการประชุมครั้งที่ 1/2526  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2526 มีมติวา ค ําสัง่ของทาง
ราชการนัน้ เมือ่ออกมาแลวจะแกไขหรอืยกเลกิได กต็อเมือ่ค ําสัง่น้ันเปนค ําสัง่ทีอ่อกมาโดยไมถกูตอง
ตามกฎหมาย หรือไมถูกตองกับขอเท็จจริง

สวน กรณีใดจะใชวิธี แกไขคํ าส่ัง หรือ
กรณีใดจะใชวิธี ยกเลิกคํ าส่ัง หรือ
กรณใีดที่ไมอาจแกไข หรือ ยกเลิกคํ าส่ังได นั้น

ตองพิจารณาวา  คํ าส่ังนั้นมีความผิดหรือไม  หากผิดก็ตองดูวาผิดในประเด็นใด              
เปนสาระสํ าคัญหรือไม หรือสามารถจะแกไขไดหรือไม เพราะการผิดขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงนั้น    
บางประเด็นสามารถแกไขได เมือ่แกไขแลวกจ็ะท ําใหค ําส่ังดงักลาวถกูตอง แตบางประเดน็เมือ่ผดิแลวไม
สามารถแกไขได ตองใชวธิกีารยกเลกิค ําส่ัง ซึง่สวนใหญทีพ่บ คอื จะผดิในเรือ่งเก่ียวกบัหลกัเกณฑและวิธกีาร
แตงตัง้

ค ําสั่งที่ตองแกไข

กรณคี ําสั่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เชน

1. กรณียายขาราชการผูดํ ารงตํ าแหนงหนึ่งไปดํ ารงตํ าแหนงอีกตํ าแหนงหนึ่ง โดยใหมีผล
ยอนหลังไปกอนไปกอนวนัออกค ําส่ัง โดยมไิดมคี ําส่ังใหรักษาการในต ําแหนงหรือใหรักษาราชการแทนหรอื
ใหปฏิบตัริาชการในต ําแหนงทีจ่ะแตงตัง้ ฉะนัน้ กรณนีีเ้ปนเรือ่งที่ตองแกไขค ําสัง่ยายนัน้ใหถูกตอง คอื   ให
มผีลไมกอนวนัทีอ่อกค ําส่ัง
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ทัง้นี ้เนื่องจากเปนกรณีที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑขอกฎหมายเกี่ยวกับการแตงตั้งยอนหลัง
เชน  กรมมีคํ าส่ัง ......./.......  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ยายนายปราบ  ต ําแหนง จ.บรหิารงานทัว่ไป 5 
ไปด ํารงต ําแหนง จ.วเิคราะหนโยบายฯ 5 โดยใหมผีลตัง้แตวนัที ่1 มถุินายน 2548 ทัง้ ๆ ทีไ่มมคี ําส่ังให    ขา
ราชการผูนีไ้ปปฏบิตัหินาทีห่รือรักษาการในต ําแหนงแตอยางใด

2. กรณส่ัีงบรรจนุายศกัดิ ์วฒุ ิปวท.(บญัช)ี ซึ่งเปนผูสอบแขงขนัไดในต ําแหนงเจาพนกังานพสัด ุ
2 เขารับราชการในต ําแหนงทีส่อบแขงขนัได โดยใหไดรับเงนิเดอืนในอนัดบั ท.2 ขัน้ 6,490 บาท      แตภาย
หลังตรวจสอบพบวา อัตราเงนิเดอืนดงักลาวไมถูกตอง เพราะเปนอตัราเงนิเดอืนส ําหรับวฒุ ิปวส.     ทีถู่กตอง
สํ าหรับเงนิเดอืนวฒุ ิปวท. คอื ขัน้ 5,920 บาท ฉะนัน้ กรณนีีจ้งึเปนกรณทีีต่องแกไขค ําสัง่บรรจุ  ในสวนของ
การใหไดรับเงนิเดอืนใหถูกตอง เปนอนัดบั ท.2 ขัน้ 5,920 บาท

ทัง้นี้  เพราะค ําส่ังดงักลาวเปนค ําส่ังทีไ่มถูกตองตามกฎหมายเกีย่วกบัการใหไดรับเงนิเดอืน

กรณคี ําสั่งที่ไมถูกตองตามขอเท็จจริง เชน

1. จังหวัด ก. มคีํ าส่ัง......../......... ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ยายขาราชการผูดํ ารง
ต ําแหนงเจาพนักงานธุรการ 3 ไปแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 ในสวนราชการ
เดิม ตั้งแตวนัที ่1 กรกฎาคม 2548 แตตอมากรม ข. ไดมคี ําส่ัง....../....... ลงวนัที ่15 กรกฎาคม 2548 
เล่ือนขาราชการผูนีข้ึน้แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงเจาพนกังานธรุการ 4 ตัง้แตวนัที ่1 เมษายน 2548 (ค ําส่ังเล่ือน
ระดบัถกูตอง) กรณจีงึท ําใหค ําส่ังยายนัน้เกดิความคลาดเคลือ่นในขอเทจ็จรงิเก่ียวกบัระดบัและอตัราเงนิเดอืน
ฉะนั้น กรมจึงตองแกไขคํ าสั่งยายใหถูกตองตามขอเท็จจริง

ค ําสั่งที่ตองยกเลิก

กรณคี ําสั่งที่ออกมาโดยไมถูกตองตามขอเท็จจริง  เชน

1. กรม ก. มีคํ าส่ัง..../..... ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 รับโอนขาราชการผูดํ ารงตํ าแหนง
เจาหนาทีบ่รหิารงานทัว่ไป 5 จาก กรม ข. โดยใหมผีลตัง้แตวนัที ่1 มถุินายน 2548 แตในระหวางทีก่รม ข.
ยังมไิดออกค ําส่ังใหโอนขาราชการผูนีก็้มหีนงัสือลงวนัที ่ 30 พฤษภาคม 2548 ขอระงบัการโอนไปกรม ก.  
ซึ่ง กรม ข. ก็ไดแจงใหกรม ก.ทราบแลว กรณีนี้เปนการขอระงับกอนคํ าส่ังรับโอนมีผลใชบังคับ  ดังนั้น 
เพ่ือใหถูกตองตามขอเท็จจริง กรม ก. จึงตองออกคํ าส่ังยกเลิกคํ าสั่งรับโอนดังกลาว

กรณคี ําสั่งที่ออกมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย  เชน
1. กรณีกรมมีคํ าส่ังบรรจุบุคคลซึง่ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ระดับตน)    

เขารับราชการในต ําแหนงเจาพนกังานสาธารณสขุชมุชน 2 รับเงินเดอืนในอนัดบั ท.2 ขัน้ 5,920 บาท     
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โดยวธิีการคัดเลือก ตามมาตรา 50 ภายหลังตรวจสอบพบวา กรณีนี้ไมสามารถคัดเลือกบรรจุได     
เพราะ ก.พ. กํ าหนดใหวุฒิประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(ระดับตน) เปนวุฒิที่ใหคัดเลือกบรรจุ          
ในต ําแหนงพยาบาลเทคนิค 2 เทานั้น  (ว 28/2547) ฉะนั้น กรณีนี้กรมจึงไมอาจใชวิธีการคัดเลือก   
เพ่ือบรรจุบุคคลผูนี้ได คํ าส่ังบรรจุผูไดรับคัดเลือกดังกลาวจึงไมถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน และไมมีวิธีใดที่จะแกไขคํ าส่ัง   
ใหถูกตองได ตองยกเลิกคํ าสั่งบรรจุดังกลาว

2. กรณกีรมมีคํ าส่ังยายขาราชการผูดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงานพัฒนาสังคม 5  ซึ่งไดรับวฒุิ
ปรญิญาตรเีพ่ิมขึน้ (ปรญิญานติศิาสตรบณัฑติ ซึง่ไมใชวฒุเิกียรตนิยิม) ไปแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงนติกิร 5
โดยผูนี้ไมไดเปนผูสอบแขงขนัไดในสายงานทีจ่ะแตงตัง้ และไมเคยด ํารงต ําแหนงในสายงานทีเ่ร่ิมตนจาก
ระดบั 3 แตอยางใด ค ําส่ังดงักลาวจงึไมถูกตองตามกฎหมายเกีย่วกบัหลกัเกณฑการยายขาราชการพลเรอืน
สามัญซึ่งไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น (ว 12/2533 ว 15/2547 หรือ ว 7/34 แลวแตกรณี) และไมสามารถแกไข
ค ําส่ังได กรณีจึงตองยกเลิกคํ าส่ังดังกลาว

3. กรณีกรมมีคํ าส่ัง....../....... ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548  เล่ือนขาราชการตํ าแหนง          
เจาพนกังานการเงินและบัญชี 4 ขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 ตั้งแตวันที่    
1 เมษายน 2548 โดยวธิคีดัเลือกตาม ว 34/2547 ตอมาตรวจสอบพบวา ขาราชการผูนี้มีระยะเวลาการ
ด ํารงต ําแหนงขั้นตํ่ าตามคุณวุฒิไมครบตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กํ าหนดไวใน ว 34/2547  (จะครบในวันที่ 
1 กันยายน 2548) จงึท ําใหค ําส่ังดงักลาวไมถูกตอง เพราะในวนัทีค่ ําส่ังมผีลใชบงัคบั (1 เมษายน 2548) ผู
นียั้งมคีณุสมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กํ าหนดไว  ฉะนั้น จึงตองยกเลิกคํ าส่ังเล่ือน โดยไมอาจใชวิธี
การแกไขค ําส่ัง เพราะหากแกไขคํ าส่ังจะทํ าใหคํ าส่ังนั้นเปนการออกคํ าส่ังแตงตั้งลวงหนา  โดยแตงตั้งลวง
หนาไปกอนวันที่ผูนี้มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ   ซึ่งมิอาจกระทํ าไดตามหนังสือ         สํ านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 48 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 ทีม่ใิหออกคํ าส่ังแตงตั้ง  ขาราช
การพลเรอืนที่มีคุณสมบัติยังไมครบตามที่กฎหมายกํ าหนดไวใหดํ ารงตํ าแหนงใด ๆ เปนการ      ลวง
หนา โดยใหคํ าส่ังมีผลใชบังคับเมื่อผูไดรับแตงตั้งมีคุณสมบัติครบถวนแลว

กรณีนี้ไมใชกรณีที่ตองดํ าเนินการตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ      
พลเรือน พ.ศ.2535 ที่กํ าหนดวา หากไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดแลว ภายหลังพบวาเปนผูมี     
คณุสมบตัไิมตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับต ําแหนงนัน้ ใหผูมอํี านาจตามมาตรา 52 แตงตัง้ผูนัน้กลบัไป
ดํ ารงตํ าแหนงเดิมหรือตํ าแหนงอ่ืนในระดับเดียวกับตํ าแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสํ าหรับต ําแหนงโดยพลนั เพราะระยะเวลาขัน้ตํ ่าในการด ํารงต ําแหนงหรือเคยด ํารงต ําแหนงในสายงานที่
จะแตงตัง้ตามคณุวุฒิของบุคคลและระดับตํ าแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กํ าหนดใน ว 34/47 เปนคุณสมบัติ
ที่กํ าหนดเพิ่มเติม ไมใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนด
ต ําแหนง

กรณีดังกลาวจึงตองใชวิธียกเลิกคํ าส่ังที่ไมถูกตองนั้น โดยไมอาจใชวิธีแกไขคํ าส่ังไดตามที่
กลาวไปขางตน และไมใชกรณีแตงตั้งใหกลับไปดํ ารงตํ าแหนงเดิมตามมาตรา 62

ค ําสัง่ที่ออกมาแลวที่ไมอาจแกไขหรือยกเลิกคํ าสั่ง



4

1. กรม ก. มีคํ าส่ัง...../.....ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เล่ือนขาราชการผูดํ ารงตํ าแหนง      
เจาพนกังานพฒันาสังคม 5 ขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ตามผลการสอบ    
คดัเลอืกได ตัง้แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 แตตอมาขาราชการผูนี้แสดงความจํ านงขอสละสิทธิการเลื่อน
ต ําแหนง

กรณเีชนนี้ กรมไมอาจยกเลิกคํ าส่ังเล่ือนตํ าแหนงดังกลาวได เพราะคํ าส่ังดังกลาวเปนคํ าส่ัง  
ที่ถูกตองตามกฎหมาย

เนือ่งจากมาตรา 59 บญัญตัวิา  การเลือ่นต ําแหนงผูสอบคดัเลอืกได ใหเล่ือนไดตามความ   
เหมาะสม  โดยคํ านึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ การกํ าหนดให
แตงตัง้ไดตามความเหมาะสมนั้น  จงึเปนเคร่ืองช้ีใหเห็นวา การเลื่อนผูสอบคัดเลือกไดใหดํ ารงตํ าแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นนั้น มใิชเปนสิทธิ ของผูที่จะไดรับการเลื่อน  แตเปนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม และเมื่อการเลื่อนตํ าแหนงมิใชเปนสิทธิของผูที่จะไดเล่ือนแลว กรณีของ    
ขาราชการผูนี้จงึไมอาจสละสทิธกิารเลือ่นต ําแหนงได  ดงันัน้ การทีผู่นีแ้สดงความจ ํานงของสละสทิธกิาร
เล่ือนขึน้แตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงเจาหนาทีบ่รหิารงานทัว่ไป 6 จงึไมมผีลท ําใหค ําส่ังเล่ือนบคุคลนีก้ลายเปน
ค ําส่ังทีค่ลาดเคลือ่นในขอเทจ็จรงิหรือไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด กรมจงึไมอาจยกเลกิค ําส่ังดงักลาวได

2. กรม ช. ไดมีหนังสือทาบทามขอรับโอนนางสาวเมตตาไปยังกรม พ. ที่ผูนี้สังกัด และ    
กรม พ.ก็ไดตกลงยินยอมในการโอนแลว  กรม ช. จึงมีคํ าส่ังรับโอนขาราชการผูนี้  และกรม พ. ก็มีคํ าส่ัง
ใหโอน โดยทั้งสองคํ าส่ังนี้มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548  แตหลังจากวันดังกลาวผูนี้ยังคงปฏิบัติ   
หนาที่อยูในกรม พ. ตามเดิม พรอมกับมีหนังสือลงวันที่ 15  มิถุนายน 2548 แสดงความจํ านงขอระงับ
การโอนดังกลาว

กรณีเชนนี้  กรม พ. ไมอาจยกเลิกคํ าส่ังใหโอนได
เนือ่งจาก การโอนขาราชการตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง นั้น ใหกระทํ าไดเมื่อ ผูมีอํ านาจสั่ง

บรรจตุามมาตรา 52 ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว กรณีนี้ เมื่อกรมใหมไดมีหนังสือถึง
กรมเดมิขอท ําความตกลงเพื่อรับโอนขาราชการ และกรมเดิมก็ไดตกลงยินยอมในการโอนนี้แลว ตอมา
กรมใหมไดมีคํ าส่ังรับโอนแลว ประกอบกับกรมเดิมก็มีคํ าส่ังใหโอนแลว  การดํ าเนินการดังกลาวจึงเปน
การด ําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายและมีผลทํ าใหขาราชการรายนี้โอนไปเปนขาราชการสังกัดกรมใหมแลว
ตัง้แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 กรณจีึงไมอาจยกเลิกคํ าส่ังได

กรณีเฉพาะ

เปนกรณีที่กฎหมายตาม  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดกํ าหนดแนวทาง
การแกไขปญหาไวชัดเจนแลว หากพบวาการแตงตั้งดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมาย ไดแก
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1. กรณีตามมาตรา 62 สรุปวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใด ไดรับแตงตั้งใหดํ ารง
ต ําแหนงตามมาตรา 57 (ยาย) มาตรา 58 (เล่ือน) หรือมาตรา 60 (โอน) แลว หากภายหลังปรากฏวา
เปนผูมคีณุสมบตัไิมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนั้น ใหผูมีอํ านาจตามมาตรา 52 แตงตั้ง    
ผูนั้นใหกลับไปดํ ารงตํ าแหนงเดิมหรือตํ าแหนงอ่ืนในระดับเดียวกับตํ าแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามคณุสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงโดยพลัน

เปนกรณีที่ไมตองยกเลกิค ําส่ัง แตออกคํ าส่ังใหมอีกฉบับแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงผูนั้น
กลับไปด ํารงตํ าแหนงเดิมหรือตํ าแหนงอ่ืนในระดับเดียวกับตํ าแหนงเดิม

2. กรณีตามมาตรา 67 สรุปวา ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใด หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไป โดยไมไดรับการยกเวน      
ในกรณทีีข่าดคณุสมบตัิตามมาตรา 30 หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนั้น โดยไมไดรับอนุมัติ
จาก ก.พ. ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน

เปนกรณทีีไ่มใชการยกเลกิค ําส่ังบรรจนุัน้  แตเปนการออกค ําส่ังอีกฉบบัสัง่ใหผูนัน้ออกจาก
ราชการ
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ตอบขอหารือ

ค ําถาม 1 :  กระทรวง ก. มีคํ าส่ังยกเลิกคํ าส่ังเล่ือนนางสาวฟาใส ตํ าแหนงนายแพทย 8 วช. ใหดํ ารง
ต ําแหนงนายแพทย 9 โดยใหเหตุผลวา ผูนี้ไดขอสละสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้ง เนื่องจากมีความจํ าเปน
ตองดแูลครอบครวั ถามวา การยกเลกิค ําส่ังเชนนีจ้ะกระท ําไดหรือไม และหากยกเลิกค ําส่ังดงักลาว สถานภาพ
ของนางสาวฟาใส จะเปนเชนใด และกระทรวง ก. ควรดํ าเนินการอยางไร

ตอบ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กระทรวง ก. ไดดํ าเนินการตามกระบวนการเลื่อนและแตงตั้ง
นางสาวฟาใส ใหดํ ารงตํ าแหนงนายแพทย 9 ถูกตองตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว ก็ไมอาจมีคํ าส่ัง
ยกเลิกคํ าส่ังเล่ือนดังกลาวได  แตหากผูนี้ประสงคจะกลับไปดํ ารงตํ าแหนงนายแพทย 8 วช. และ
กระทรวง ก. ไมขดัของ ก็จะตองดํ าเนินการตามขั้นตอนการยายลดระดับตอไป

(ตอบขอหารือของกองกฎหมาย ที ่1029 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544)

คํ าถาม 2 : กรมหารือวา  กรมมีคํ าส่ังอนุญาตใหนางปท  ลาออกจากราชการ  ตั้งแตวันที่               
12 พฤศจกิายน 2545  แตผูนี้ไดย่ืนหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ตอผูบังคับบัญชาขอยกเลิกการ    
ลาออกจากราชการ และแจงความประสงคขอรับราชการตามเดิม จงึขอหารือวา เร่ืองดังกลาวสามารถกระ
ท ําไดหรือไม และตองดํ าเนินการโดยมีขั้นตอนอยางไร

ตอบ ผูนีม้หีนงัสือแสดงความจํ านงขอระงับการลาออกกอนที่การลาออกมีผลใชบังคับ หนังสือ
ขอระงับการลาออกดังกลาวจึงใชได และมีผลใหคํ าส่ังที่อนุญาตใหผูนี้ลาออกจากราชการไดตั้งแตวันที่    
12 พฤศจกิายน 2545 เปนตนไป เปนคํ าส่ังที่ไมถูกตองกับขอเท็จจริงและไมมีผลใชบังคับ กรณีนี้ กรม
จงึควรยกเลิกคํ าส่ังดังกลาวเพื่อใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริงตอไป

(หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 1001/438 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545)

ค ําถาม 3 :  นางประกายดาว มีหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2539 ขอลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 
26 สิงหาคม 2539 เนื่องจากสุขภาพไมแข็งแรง ซึ่งจังหวัด ร. ไดมคีํ าส่ังที่ 1 ลงวันที่ 12 กันยายน 2539 
อนญุาตใหผูนีล้าออกจากราชการ ตัง้แตวนัที ่26 สิงหาคม 2539 แลว แตตอมาจงัหวดัมคี ําส่ังที ่2 ลงวนัที่
20 ธันวาคม 2539 ยกเลกิคํ าส่ังที่ 1 โดยใหเหตุผลวา นางประกายดาว ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่          
6 กันยายน 2539 ซึ่งเปนวันกอนที่ผูวาราชการจังหวัดไดลงนามในคํ าส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการ 
(ค ําส่ังที ่1) ผูนี้จึงออกจากราชการนับแตวันที่ถึงแกกรรม คือ วันที่ 6 กันยายน 2539
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ถามวา ค ําส่ังที ่1 ลงวนัที ่12 กันยายน 2539 ทีอ่นญุาตใหนางประกายดาว ลาออกจากราชการ
ถูกตองหรือไม ค ําส่ังที่ 2 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 ที่ยกเลิกคํ าส่ังที่ 1 ถูกตองหรือไม

ตอบ กรณดีงักลาวนางประกายดาว ย่ืนหนังสือขอลาออกนอยกวา 30 วัน และผูวาราชการ
จังหวัดซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํ านาจอนุญาตการลาออกไมไดอนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหบุคคล  
ดงักลาวยืน่หนังสือขอลาออกนอยกวา 30 วัน  ดังนั้น การลาออกของผูนี้จึงมีผล 30 วัน นับถัดจากวันยื่น
หนงัสือขอลาออก คือ มีผลวันที่ 25 กันยายน 2539 และในขณะที่ผูวาฯ พิจารณาการลาออกของ       
นางประกายดาว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2539 นั้น ผูนี้ไดเสียชีวิตลงแลว ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2539 
ทํ าใหพนสภาพการเปนขาราชการ นับแตวันดังกลาว ผูวาฯ จึงไมสามารถพิจารณาการลาออกของ       
นางประกายดาวตอไปได

ดงันั้น ค ําส่ังที ่ 1 ลงวันที่ 12 กันยายน 2539 ซึ่งอนุญาตใหนางประกายดาว ลาออกจาก   
ราชการ  จึงไมชอบดวยกฎหมายและไมมีผลใชบังคับ เพราะผูนี้เสียชีวิตลงตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2539 
ดงันัน้คํ าส่ังที่ 2 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 ที่ยกเลิกคํ าส่ังที่ 1 ถูกตองแลว

(หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 1001/839  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548)

--------------------------
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ค ําถาม-คํ าตอบ

1. น.ส.แทรกเตอร ไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา สอบแขงขัน
ไดในตํ าแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วศิวกรรมโยธา) ทีก่รม ก. กรมจึงมีคํ าส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนี้ใหดํ ารง
ต ําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วศิวกรรมโยธา) รับเงินเดือนในอันดับ ท.3 ขั้น 7,960 บาท ตั้งแตวันที่      
1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
ค ําถาม : ค ําส่ังบรรจแุละแตงตัง้ผูนีถู้กตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมด ําเนนิการอยางไร
คํ าตอบ : - คํ าส่ังดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับการใหไดรับเงินเดอืน

ตามคณุวฒุิ  เพราะอตัราเงนิเดอืนของผูทีไ่ดรับวฒุปิรญิญาตรหีลักสูตร 4 ป ตอจาก      
ม.ปลาย ก.พ. กํ าหนดใหไดรับในอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท

- กรณนีีก้รม ก. ตองดํ าเนินการแกไขคํ าส่ังบรรจุและแตงตั้ง น.ส.แทรกเตอร เฉพาะ    
ในสวนของการใหไดรับเงินเดือน โดยแกไขจากขั้น 7,960 บาท เปนขั้น 7,260 บาท

2. น.ส.แทรกเตอรไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ไดรับการ    
คดัเลอืกจาก กรม ก. ในตํ าแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วศิวกรรมโยธา) กรม ก. จึงมีคํ าส่ังบรรจุและแตงตั้ง
ผูนีใ้หดํ ารงตํ าแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วศิวกรรมโยธา) รับเงินเดือนในอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท      
ตัง้แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
ค ําถาม : ค ําส่ังบรรจแุละแตงตัง้ผูนีถู้กตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมด ําเนนิการอยางไร
ค ําตอบ : - ค ําส่ังดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคล

เขารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน เพราะตองมีวุฒิตามที่ ก.พ. 
กํ าหนดใหคัดเลือกได แตวฒุปิริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไมใชวุฒิที่ ก.พ. กํ าหนด
ใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ (ว 28/47)

- กรณีนี้กรม ก. ไมอาจแกไขคํ าส่ังได ตองใชวิธียกเลิกคํ าส่ัง

3. น.ส.แทรกเตอรไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา) ซึ่ง ก.พ. 
พิจารณาคณุวฒุแิลววาเปนทางวศิวกรรมโยธา สอบแขงขนัไดในต ําแหนงวศิวกรวชิาชพี 3 (วศิวกรรมโยธา)
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ที่ กรม ก. กรมจึงมีคํ าส่ังบรรจุและแตงตั้งผูนี้ใหดํ ารงตํ าแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา)        
รับเงินเดือนในอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท ตัง้แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
ค ําถาม : ค ําส่ังบรรจแุละแตงตัง้ผูนีถู้กตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมด ําเนนิการอยางไร
คํ าตอบ : - คํ าส่ังดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงของ      

ผูไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 56 แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เพราะ
ต ําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วศิวกรรมโยธา) ก.พ. กํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับ
ต ําแหนงวา ตองไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีพ้ืน
ฐานตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา แตผูนี้ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ถึงแมวา ก.พ.       จะ
พิจารณาวาเปนวุฒิทางวิศวกรรมโยธาก็ตาม ผูนี้จึงเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตาม   คุณ
สมบตัิเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วศิวกรรมโยธา)

- กรณไีมตองยกเลิกคํ าส่ังบรรจุดังกลาว แตใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ส่ังให    
ผูนี้ออกจากราชการโดยพลันตามนัยมาตรา 67 แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535

4. นายนกแกว ตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ตํ าแหนงเลขที่ 74 ไดรับการขึ้นบัญชีเปน      
ผูสอบคดัเลอืกไดในตํ าแหนงบุคลากร 6 ตามประกาศผลสอบของกรม ก. ลงวันที่ 1 มกราคม 2548    
ตอมา กรมมคี ําส่ัง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ส่ังเล่ือนผูนี้ขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงบุคลากร 6 
ต ําแหนงเลขที่ 18 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป
ค ําถาม : ค ําส่ังเล่ือนระดับของผูนี้ถูกตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมดํ าเนินการอยางไร
ค ําตอบ : - ค ําส่ังดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑการแตงตั้งยอนหลัง เนื่องจาก

ไมมคี ําส่ังใหผูนี้รักษาการหรือปฏิบัติหนาที่ในตํ าแหนงที่จะเลื่อน
- กรณนีีก้รม ก. ตองดํ าเนินการแกไขคํ าส่ังเล่ือนระดับนายนกแกว ในสวนของวันที่    ได
รับการเลือ่น  โดยแกไขจากวันที่ 1 มกราคม 2548  เปนวันที่ 1 มิถุนายน 2548     ซึ่ง
เปนวนัทีผู่มีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ลงนามในคํ าส่ังเล่ือนดังกลาว

5. นายนกแกว ต ําแหนงเจาพนกังานธรุการ 5 ต ําแหนงเลขที ่74 กรมมคี ําส่ังใหผูนีรั้กษาการใน
ต ําแหนงบุคลากร 6 ตํ าแหนงเลขที่ 18 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป ตอมากรม           ได
พิจารณาคดัเลือกผูนี้ใหดํ ารงตํ าแหนงบุคลากร 6 และมีคํ าส่ังลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ส่ังเล่ือนผูนี้  ขึ้น
แตงตัง้ใหดํ ารงตํ าแหนงบุคลากร 6 ตํ าแหนงเลขที่ 18 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป
ค ําถาม : ค ําส่ังเล่ือนระดับของผูนี้ถูกตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมดํ าเนินการอยางไร
ค ําตอบ : - ค ําส่ังดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑการเลื่อนตํ าแหนง  เนื่องจาก

เปนกรณีที่ ก.พ. กํ าหนดใหเล่ือนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได (ว 5/36)          
แตปรากฏวาผูนี้ไมไดผานการสอบคัดเลือกในตํ าแหนงบุคลากร 6

- กรณีนี้กรม ก. ตองยกเลิกคํ าส่ังเล่ือนระดับดังกลาว
6. นายนกแกว ตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ตํ าแหนงเลขที ่ 74 ไดรับการขึ้นบัญชีเปน      

ผูสอบคดัเลอืกไดในตํ าแหนงบุคลากร 6 ตามประกาศผลสอบของกรม ก. ลงวันที่ 1 มกราคม 2548   
ตอมากรมมีคํ าส่ัง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ส่ังเล่ือนผูนี้ขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงบุคลากร 6 ต ําแหนง
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เลขที ่ 18 ตัง้แตวนัที ่ 1 มถุินายน 2548 เปนตนไป  ตอมาเมือ่วนัที ่ 2 มถุินายน 2548 นายนกแกวได         
ขอสละสิทธิการเลื่อนตํ าแหนงดังกลาว
ค ําถาม : กรม ก. สามารถยกเลิกคํ าส่ังเล่ือนระดับนายนกแกวไดหรือไม
ค ําตอบ : ไมสามารถยกเลิกคํ าส่ังดังกลาวได เพราะถือวาเปนคํ าส่ังที่ถูกตองตามกฎหมายแลว และ

การเลือ่นขาราชการผูสอบคัดเลือกไดใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น มิใชสิทธิของผูที่
จะไดรับการเลื่อน แตเปนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม 
เมือ่การเลือ่นตํ าแหนงมิใชเปนสิทธิของผูที่จะไดเล่ือนผูนั้นจึงไมอาจสละสิทธิได

7. นายนกแกว ตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ตํ าแหนงเลขที่ 74 ไดรับการขึ้นบัญชีเปน     
ผูสอบคดัเลอืกไดในตํ าแหนงบุคลากร 6 ตามประกาศผลสอบของกรม ก. ลงวันที่ 1 มกราคม 2548    
ตอมา กรมมคี ําส่ัง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ส่ังเล่ือนผูนี้ขึ้นแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงบุคลากร 6 
ต ําแหนงเลขท่ี 18 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป ตอมากรมตรวจสอบแลวพบวา นายนกแกว
ไมมีวุฒิปริญญา
ค ําถาม : ค ําส่ังเล่ือนระดับของผูนี้ถูกตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมดํ าเนินการอยางไร
ค ําตอบ : - ค ําส่ังดงักลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องคุณสมบัติของผูไดรับการแตงตั้ง ในสวน

ของคณุสมบตัเิฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงที่จะไดรับแตงตั้ง ซึ่งกํ าหนดวาต ําแหนงบคุลากร 6 
ตองเปนผูไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูนี้ไมมีวุฒิ
ปริญญาตรี

- กรณีนี้กรมไมตองยกเลิกคํ าส่ังเล่ือนระดับที่ไมถูกตองนั้น แตใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุ    
ตามมาตรา 52 แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํ ารงตํ าแหนงเดิมโดยพลัน คือ แตงตั้งให      
นายนกแกว ดํ ารงตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 เหมือนเดิมหรือตํ าแหนงอ่ืนในระดับ 5 
ที่ผูนี้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงนั้น  ตามนัยมาตรา 62     
แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

--------------------------
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