การแกไขคําสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง
การแกไขคําสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง คือ การที่สวนราชการออกคําสั่งแลวตอมาภายหลัง
พบวาคําสัง่ ดังกลาวมีความผิดพลาดคลาดเคลือ่ นในประเด็นตาง ๆ จําเปนตองแกไขใหถกู ตอง แตในบางครัง้
คําสั่งนั้นอาจมีความผิดพลาดในสาระสําคัญหรือผิดหลักเกณฑขอกฎหมายที่ไมอาจแกไขได จําเปนตอง
ยกเลิกคําสั่งดังกลาว
คําสัง่ ในทีน่ สี้ วนใหญ คือ คําสั่งในการบริหารงานบุคคลในสวนของการบรรจุแตงตั้ง เชน
คําสั่งบรรจุ ยาย เลื่อนตําแหนง โอน เปนตน
ก.พ.ในการประชุมครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2526 มีมติวา คําสัง่ ของทาง
ราชการนัน้ เมือ่ ออกมาแลวจะแกไขหรือยกเลิกได ก็ตอ เมือ่ คําสัง่ นัน้ เปนคําสัง่ ทีอ่ อกมาโดยไมถกู ตอง
ตามกฎหมาย หรือไมถูกตองกับขอเท็จจริง
สวน

กรณีใดจะใชวิธี
แกไขคําสั่ง
หรือ
กรณีใดจะใชวิธี
ยกเลิกคําสั่ง หรือ
กรณีใดที่ไมอาจแกไข หรือ ยกเลิกคําสั่งได นั้น

ต อ งพิ จ ารณาวา คํ าสั่งนั้นมีความผิดหรือไม หากผิดก็ตองดูวาผิดในประเด็นใด
เปนสาระสําคัญหรือไม หรือสามารถจะแกไขไดหรือไม เพราะการผิดขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงนั้น
บางประเด็นสามารถแกไขได เมือ่ แกไขแลวก็จะทําใหคาสั
ํ ง่ ดังกลาวถูกตอง แตบางประเด็นเมือ่ ผิดแลวไม
สามารถแกไขได ตองใชวธิ กี ารยกเลิกคําสัง่ ซึง่ สวนใหญทพี่ บ คือ จะผิดในเรือ่ งเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธกี าร
แตงตัง้

คําสั่งที่ตองแกไข
กรณีคาสั
ํ ่งที่ไมถูกตองตามกฎหมาย

เชน

1. กรณียายขาราชการผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปดํารงตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่ง โดยใหมีผล
ยอนหลังไปกอนไปกอนวันออกคําสัง่ โดยมิไดมคี าสั
ํ ง่ ใหรกั ษาการในตําแหนงหรือใหรกั ษาราชการแทนหรือ
ใหปฏิบตั ริ าชการในตําแหนงทีจ่ ะแตงตัง้ ฉะนัน้ กรณีนเี้ ปนเรือ่ งที่ตอ งแกไขคําสัง่ ยายนัน้ ใหถกู ตอง คือ ให
มีผลไมกอ นวันทีอ่ อกคําสัง่
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ทัง้ นี้ เนื่องจากเปนกรณีที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑขอกฎหมายเกี่ยวกับการแตงตั้งยอนหลัง
เชน กรมมีคําสั่ง ......./....... ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2548 ยายนายปราบ ตําแหนง จ.บริหารงานทัว่ ไป 5
ไปดํารงตําแหนง จ.วิเคราะหนโยบายฯ 5 โดยใหมผี ลตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2548 ทัง้ ๆ ทีไ่ มมคี าสั
ํ ง่ ให ขา
ราชการผูน ไี้ ปปฏิบตั หิ นาทีห่ รือรักษาการในตําแหนงแตอยางใด
2. กรณีสงั่ บรรจุนายศักดิ์ วุฒิ ปวท.(บัญชี) ซึ่งเปนผูส อบแขงขันไดในตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ
2 เขารับราชการในตําแหนงทีส่ อบแขงขันได โดยใหไดรบั เงินเดือนในอันดับ ท.2 ขัน้ 6,490 บาท แตภาย
หลังตรวจสอบพบวา อัตราเงินเดือนดังกลาวไมถกู ตอง เพราะเปนอัตราเงินเดือนสําหรับวุฒิ ปวส. ทีถ่ กู ตอง
สําหรับเงินเดือนวุฒิ ปวท. คือ ขัน้ 5,920 บาท ฉะนัน้ กรณีนจี้ งึ เปนกรณีทตี่ อ งแกไขคําสัง่ บรรจุ ในสวนของ
การใหไดรบั เงินเดือนใหถกู ตอง เปนอันดับ ท.2 ขัน้ 5,920 บาท

ทัง้ นี้ เพราะคําสัง่ ดังกลาวเปนคําสัง่ ทีไ่ มถกู ตองตามกฎหมายเกีย่ วกับการใหไดรบั เงินเดือน
กรณีคาสั
ํ ่งที่ไมถูกตองตามขอเท็จจริง เชน
1. จังหวัด ก. มีคําสั่ง......../......... ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ยายขาราชการผูดํารง
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 3 ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 3 ในสวนราชการ
เดิม ตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 แตตอ มากรม ข. ไดมคี าสั
ํ ง่ ....../....... ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
เลือ่ นขาราชการผูน ขี้ นึ้ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 4 ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2548 (คําสัง่ เลือ่ น
ระดับถูกตอง) กรณีจงึ ทําใหคาสั
ํ ง่ ยายนัน้ เกิดความคลาดเคลือ่ นในขอเท็จจริงเกีย่ วกับระดับและอัตราเงินเดือน
ฉะนั้น กรมจึงตองแกไขคําสั่งยายใหถูกตองตามขอเท็จจริง

คําสั่งที่ตองยกเลิก
กรณีคาสั
ํ ่งที่ออกมาโดยไมถูกตองตามขอเท็จจริง เชน
1. กรม ก. มีคําสั่ง..../..... ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 รับโอนขาราชการผูดํารงตําแหนง
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 5 จาก กรม ข. โดยใหมผี ลตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2548 แตในระหวางทีก่ รม ข.
ยังมิไดออกคําสัง่ ใหโอนขาราชการผูน กี้ ม็ หี นังสือลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ขอระงับการโอนไปกรม ก.
ซึ่ง กรม ข. ก็ไดแจงใหกรม ก.ทราบแลว กรณีนี้เปนการขอระงับกอนคําสั่งรับโอนมีผลใชบังคับ ดังนั้น
เพื่อใหถูกตองตามขอเท็จจริง กรม ก. จึงตองออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งรับโอนดังกลาว
กรณีคาสั
ํ ่งที่ออกมาโดยไมถูกตองตามกฎหมาย เชน
1. กรณีกรมมีคําสั่งบรรจุบุคคลซึง่ ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ระดับตน)
เขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 รับเงินเดือนในอันดับ ท.2 ขัน้ 5,920 บาท
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โดยวิธีการคัดเลือก ตามมาตรา 50 ภายหลังตรวจสอบพบวา กรณีนี้ไมสามารถคัดเลือกบรรจุได
เพราะ ก.พ. กําหนดใหวุฒิประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(ระดับตน) เปนวุฒิที่ใหคัดเลือกบรรจุ
ในตําแหนงพยาบาลเทคนิค 2 เทานั้น (ว 28/2547) ฉะนั้น กรณีนี้กรมจึงไมอาจใชวิธีการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลผูนี้ได คําสั่งบรรจุผูไดรับคัดเลือกดังกลาวจึงไมถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน และไมมีวิธีใดที่จะแกไขคําสั่ง
ใหถูกตองได ตองยกเลิกคําสั่งบรรจุดังกลาว
2. กรณีกรมมีคําสั่งยายขาราชการผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาสังคม 5 ซึ่งไดรับวุฒิ
ปริญญาตรีเพิม่ ขึน้ (ปริญญานิตศิ าสตรบัณฑิต ซึง่ ไมใชวฒ
ุ เิ กียรตินยิ ม) ไปแตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงนิตกิ ร 5
โดยผูนี้ไมไดเปนผูส อบแขงขันไดในสายงานทีจ่ ะแตงตัง้ และไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานทีเ่ ริม่ ตนจาก
ระดับ 3 แตอยางใด คําสัง่ ดังกลาวจึงไมถกู ตองตามกฎหมายเกีย่ วกับหลักเกณฑการยายขาราชการพลเรือน
สามัญซึ่งไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น (ว 12/2533 ว 15/2547 หรือ ว 7/34 แลวแตกรณี) และไมสามารถแกไข
คําสั่งได กรณีจึงตองยกเลิกคําสั่งดังกลาว
3. กรณีกรมมีคําสั่ง....../....... ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เลื่อนขาราชการตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 5 ตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2548 โดยวิธคี ดั เลือกตาม ว 34/2547 ตอมาตรวจสอบพบวา ขาราชการผูนี้มีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงขั้นตํ่าตามคุณวุฒิไมครบตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนดไวใน ว 34/2547 (จะครบในวันที่
1 กันยายน 2548) จึงทําใหคาสั
ํ ง่ ดังกลาวไมถกู ตอง เพราะในวันทีค่ าสั
ํ ง่ มีผลใชบงั คับ (1 เมษายน 2548) ผู
นีย้ งั มีคณ
ุ สมบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ฉะนั้น จึงตองยกเลิกคําสั่งเลื่อน โดยไมอาจใชวิธี
การแกไขคําสัง่ เพราะหากแกไขคําสั่งจะทําใหคําสั่งนั้นเปนการออกคําสั่งแตงตั้งลวงหนา โดยแตงตั้งลวง
หนาไปกอนวันที่ผูนี้มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ ซึ่งมิอาจกระทําไดตามหนังสือ
สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 48 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 ทีม่ ใิ หออกคําสั่งแตงตั้ง ขาราช
การพลเรือนที่มีคุณสมบัติยังไมครบตามที่กฎหมายกําหนดไวใหดํารงตําแหนงใด ๆ เปนการ
ลวง
หนา โดยใหคําสั่งมีผลใชบังคับเมื่อผูไดรับแตงตั้งมีคุณสมบัติครบถวนแลว
กรณีนี้ไมใชกรณีที่ตองดําเนินการตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ที่กําหนดวา หากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว ภายหลังพบวาเปนผูมี
คุณสมบัตไิ มตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ใหผมู อี านาจตามมาตรา
ํ
52 แตงตัง้ ผูน นั้ กลับไป
ดํารงตําแหนงเดิมหรือตํ าแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน เพราะระยะเวลาขัน้ ตําในการดํ
่
ารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่
จะแตงตัง้ ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดใน ว 34/47 เปนคุณสมบัติ
ที่กํ าหนดเพิ่มเติม ไมใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐานกํ าหนด
ตําแหนง
กรณีดังกลาวจึงตองใชวิธียกเลิกคําสั่งที่ไมถูกตองนั้น โดยไมอาจใชวิธีแกไขคําสั่งไดตามที่
กลาวไปขางตน และไมใชกรณีแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมตามมาตรา 62

คําสัง่ ที่ออกมาแลวที่ไมอาจแกไขหรือยกเลิกคําสั่ง
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1. กรม ก. มีคําสั่ง...../.....ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เลื่อนขาราชการผูดํารงตําแหนง
เจาพนักงานพัฒนาสังคม 5 ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ตามผลการสอบ
คัดเลือกได ตัง้ แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 แตตอมาขาราชการผูนี้แสดงความจํานงขอสละสิทธิการเลื่อน
ตําแหนง
กรณีเชนนี้ กรมไมอาจยกเลิกคําสั่งเลื่อนตําแหนงดังกลาวได เพราะคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่ง
ที่ถูกตองตามกฎหมาย
เนือ่ งจากมาตรา 59 บัญญัตวิ า การเลือ่ นตําแหนงผูส อบคัดเลือกได ใหเลือ่ นไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ การกําหนดให
แตงตัง้ ไดตามความเหมาะสมนั้น จึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นวา การเลื่อนผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้นนั้น มิใชเปนสิทธิ ของผูที่จะไดรับการเลื่อน แตเปนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม และเมื่อการเลื่อนตําแหนงมิใชเปนสิทธิของผูที่จะไดเลื่อนแลว กรณีของ
ขาราชการผูนี้จงึ ไมอาจสละสิทธิการเลือ่ นตําแหนงได ดังนัน้ การทีผ่ นู แี้ สดงความจํานงของสละสิทธิการ
เลือ่ นขึน้ แตงตัง้ ใหดารงตํ
ํ าแหนงเจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 จึงไมมผี ลทําใหคาสั
ํ ง่ เลือ่ นบุคคลนีก้ ลายเปน
คําสัง่ ทีค่ ลาดเคลือ่ นในขอเท็จจริงหรือไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด กรมจึงไมอาจยกเลิกคําสัง่ ดังกลาวได
2. กรม ช. ไดมีหนังสือทาบทามขอรับโอนนางสาวเมตตาไปยังกรม พ. ที่ผูนี้สังกัด และ
กรม พ.ก็ไดตกลงยินยอมในการโอนแลว กรม ช. จึงมีคําสั่งรับโอนขาราชการผูนี้ และกรม พ. ก็มีคําสั่ง
ใหโอน โดยทั้งสองคําสั่งนี้มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 แตหลังจากวันดังกลาวผูนี้ยังคงปฏิบัติ
หนาที่อยูในกรม พ. ตามเดิม พรอมกับมีหนังสือลงวันที่ 15 มิถุนายน 2548 แสดงความจํานงขอระงับ
การโอนดังกลาว
กรณีเชนนี้ กรม พ. ไมอาจยกเลิกคําสั่งใหโอนได
เนือ่ งจาก การโอนขาราชการตามมาตรา 60 วรรคหนึ่ง นั้น ใหกระทําไดเมื่อ ผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 52 ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว กรณีนี้ เมื่อกรมใหมไดมีหนังสือถึง
กรมเดิมขอทําความตกลงเพื่อรับโอนขาราชการ และกรมเดิมก็ไดตกลงยินยอมในการโอนนี้แลว ตอมา
กรมใหมไดมีคําสั่งรับโอนแลว ประกอบกับกรมเดิมก็มีคําสั่งใหโอนแลว การดําเนินการดังกลาวจึงเปน
การดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายและมีผลทําใหขาราชการรายนี้โอนไปเปนขาราชการสังกัดกรมใหมแลว
ตัง้ แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 กรณีจึงไมอาจยกเลิกคําสั่งได

กรณีเฉพาะ
เปนกรณีที่กฎหมายตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดกําหนดแนวทาง
การแกไขปญหาไวชัดเจนแลว หากพบวาการแตงตั้งดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมาย ไดแก
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1. กรณีตามมาตรา 62 สรุปวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใด ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตามมาตรา 57 (ยาย) มาตรา 58 (เลื่อน) หรือมาตรา 60 (โอน) แลว หากภายหลังปรากฏวา
เปนผูม คี ณ
ุ สมบัตไิ มตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 52 แตงตั้ง
ผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน
เปนกรณีที่ไมตองยกเลิกคําสั่ง แตออกคําสั่งใหมอีกฉบับแตงตั้งผูมีคุณสมบัติไมตรงผูนั้น
กลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกับตําแหนงเดิม
2. กรณีตามมาตรา 67 สรุปวา ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
และแตงตั้งใหดํารงตํ าแหนงใด หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไป โดยไมไดรับการยกเวน
ในกรณีทขี่ าดคุณสมบัติตามมาตรา 30 หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น โดยไมไดรับอนุมัติ
จาก ก.พ. ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน
เปนกรณีทไี่ มใชการยกเลิกคําสัง่ บรรจุนนั้ แตเปนการออกคําสัง่ อีกฉบับสัง่ ใหผนู นั้ ออกจาก
ราชการ
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ตอบขอหารือ
คําถาม 1 : กระทรวง ก. มีคําสั่งยกเลิกคําสั่งเลื่อนนางสาวฟาใส ตําแหนงนายแพทย 8 วช. ใหดํารง
ตําแหนงนายแพทย 9 โดยใหเหตุผลวา ผูนี้ไดขอสละสิทธิที่จะไดรับการแตงตั้ง เนื่องจากมีความจําเปน
ตองดูแลครอบครัว ถามวา การยกเลิกคําสัง่ เชนนีจ้ ะกระทําไดหรือไม และหากยกเลิกคําสัง่ ดังกลาว สถานภาพ
ของนางสาวฟาใส จะเปนเชนใด และกระทรวง ก. ควรดําเนินการอยางไร
ตอบ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา กระทรวง ก. ไดดําเนินการตามกระบวนการเลื่อนและแตงตั้ง
นางสาวฟาใส ใหดํารงตําแหนงนายแพทย 9 ถูกตองตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว ก็ไมอาจมีคําสั่ง
ยกเลิกคําสั่งเลื่อนดังกลาวได แตหากผูนี้ประสงคจะกลับไปดํารงตําแหนงนายแพทย 8 วช. และ
กระทรวง ก. ไมขดั ของ ก็จะตองดําเนินการตามขั้นตอนการยายลดระดับตอไป
(ตอบขอหารือของกองกฎหมาย ที่ 1029 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544)
คําถาม 2 : กรมหารือวา กรมมีคําสั่งอนุญาตใหนางปท ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่
12 พฤศจิกายน 2545 แตผูนี้ไดยื่นหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ตอผูบังคับบัญชาขอยกเลิกการ
ลาออกจากราชการ และแจงความประสงคขอรับราชการตามเดิม จึงขอหารือวา เรื่องดังกลาวสามารถกระ
ทําไดหรือไม และตองดําเนินการโดยมีขั้นตอนอยางไร
ตอบ ผูน มี้ หี นังสือแสดงความจํานงขอระงับการลาออกกอนที่การลาออกมีผลใชบังคับ หนังสือ
ขอระงับการลาออกดังกลาวจึงใชได และมีผลใหคําสั่งที่อนุญาตใหผูนี้ลาออกจากราชการไดตั้งแตวันที่
12 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป เปนคําสั่งที่ไมถูกตองกับขอเท็จจริงและไมมีผลใชบังคับ กรณีนี้ กรม
จึงควรยกเลิกคําสั่งดังกลาวเพื่อใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริงตอไป
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/438 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545)
คําถาม 3 : นางประกายดาว มีหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2539 ขอลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่
26 สิงหาคม 2539 เนื่องจากสุขภาพไมแข็งแรง ซึ่งจังหวัด ร. ไดมคี ําสั่งที่ 1 ลงวันที่ 12 กันยายน 2539
อนุญาตใหผนู ลี้ าออกจากราชการ ตัง้ แตวนั ที่ 26 สิงหาคม 2539 แลว แตตอ มาจังหวัดมีคาสั
ํ ง่ ที่ 2 ลงวันที่
20 ธันวาคม 2539 ยกเลิกคําสั่งที่ 1 โดยใหเหตุผลวา นางประกายดาว ไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่
6 กันยายน 2539 ซึ่งเปนวันกอนที่ผูวาราชการจังหวัดไดลงนามในคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ
(คําสัง่ ที่ 1) ผูนี้จึงออกจากราชการนับแตวันที่ถึงแกกรรม คือ วันที่ 6 กันยายน 2539
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ถามวา คําสัง่ ที่ 1 ลงวันที่ 12 กันยายน 2539 ทีอ่ นุญาตใหนางประกายดาว ลาออกจากราชการ
ถูกตองหรือไม คําสั่งที่ 2 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 ที่ยกเลิกคําสั่งที่ 1 ถูกตองหรือไม
ตอบ กรณีดงั กลาวนางประกายดาว ยื่นหนังสือขอลาออกนอยกวา 30 วัน และผูวาราชการ
จังหวัดซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจอนุญาตการลาออกไมไดอนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหบุคคล
ดังกลาวยืน่ หนังสือขอลาออกนอยกวา 30 วัน ดังนั้น การลาออกของผูนี้จึงมีผล 30 วัน นับถัดจากวันยื่น
หนังสือขอลาออก คือ มีผลวันที่ 25 กันยายน 2539 และในขณะที่ผูวาฯ พิจารณาการลาออกของ
นางประกายดาว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2539 นั้น ผูนี้ไดเสียชีวิตลงแลว ตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2539
ทําใหพนสภาพการเปนขาราชการ นับแตวันดังกลาว ผูวาฯ จึงไมสามารถพิจารณาการลาออกของ
นางประกายดาวตอไปได
ดังนั้น คําสัง่ ที่ 1 ลงวันที่ 12 กันยายน 2539 ซึ่งอนุญาตใหนางประกายดาว ลาออกจาก
ราชการ จึงไมชอบดวยกฎหมายและไมมีผลใชบังคับ เพราะผูนี้เสียชีวิตลงตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2539
ดังนัน้ คําสั่งที่ 2 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 ที่ยกเลิกคําสั่งที่ 1 ถูกตองแลว
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/839 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548)

--------------------------
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คําถาม-คําตอบ
1. น.ส.แทรกเตอร ไดรบั ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สอบแขงขัน
ไดในตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา) ทีก่ รม ก. กรมจึงมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูนี้ใหดํารง
ตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา) รับเงินเดือนในอันดับ ท.3 ขั้น 7,960 บาท ตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
คําถาม : คําสัง่ บรรจุและแตงตัง้ ผูน ถี้ กู ตองหรือไม อยางไร ถาไมถกู ตองจะใหกรมดําเนินการอยางไร
คําตอบ : - คําสั่งดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิ เพราะอัตราเงินเดือนของผูท ไี่ ดรบั วุฒปิ ริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ตอจาก
ม.ปลาย ก.พ. กําหนดใหไดรับในอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
- กรณีนกี้ รม ก. ตองดําเนินการแกไขคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง น.ส.แทรกเตอร เฉพาะ
ในสวนของการใหไดรับเงินเดือน โดยแกไขจากขั้น 7,960 บาท เปนขั้น 7,260 บาท
2. น.ส.แทรกเตอรไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ไดรับการ
คัดเลือกจาก กรม ก. ในตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา) กรม ก. จึงมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ผูน ใี้ หดํารงตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา) รับเงินเดือนในอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
ตัง้ แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
คําถาม : คําสัง่ บรรจุและแตงตัง้ ผูน ถี้ กู ตองหรือไม อยางไร ถาไมถกู ตองจะใหกรมดําเนินการอยางไร
คําตอบ : - คําสัง่ ดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคล
เขารับราชการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมตองสอบแขงขัน เพราะตองมีวุฒิตามที่ ก.พ.
กําหนดใหคัดเลือกได แตวฒ
ุ ปิ ริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ไมใชวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
ใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ (ว 28/47)
- กรณีนี้กรม ก. ไมอาจแกไขคําสั่งได ตองใชวิธียกเลิกคําสั่ง
3. น.ส.แทรกเตอรไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ซึ่ง ก.พ.
พิจารณาคุณวุฒแิ ลววาเปนทางวิศวกรรมโยธา สอบแขงขันไดในตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา)
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ที่ กรม ก. กรมจึงมีคําสั่งบรรจุและแตงตั้งผูนี้ใหดํารงตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา)
รับเงินเดือนในอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท ตัง้ แตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป
คําถาม : คําสัง่ บรรจุและแตงตัง้ ผูน ถี้ กู ตองหรือไม อยางไร ถาไมถกู ตองจะใหกรมดําเนินการอยางไร
คํ าตอบ : - คํ าสั่งดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงของ
ผูไ ดรับการแตงตั้งตามมาตรา 56 แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เพราะ
ตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา) ก.พ. กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงวา ตองไดรบั ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีพื้น
ฐานตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา แตผูนี้ไดรับปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ถึงแมวา ก.พ.
จะ
พิจารณาวาเปนวุฒิทางวิศวกรรมโยธาก็ตาม ผูนี้จึงเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตาม คุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรวิชาชีพ 3 (วิศวกรรมโยธา)
- กรณีไมตอ งยกเลิกคําสั่งบรรจุดังกลาว แตใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 สั่งให
ผูนี้ออกจากราชการโดยพลันตามนัยมาตรา 67 แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
4. นายนกแกว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ตําแหนงเลขที่ 74 ไดรับการขึ้นบัญชีเปน
ผูส อบคัดเลือกไดในตําแหนงบุคลากร 6 ตามประกาศผลสอบของกรม ก. ลงวันที่ 1 มกราคม 2548
ตอมา กรมมีคาสั
ํ ง่ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 สั่งเลื่อนผูนี้ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร 6
ตําแหนงเลขที่ 18 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป
คําถาม : คําสั่งเลื่อนระดับของผูนี้ถูกตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมดําเนินการอยางไร
คําตอบ : - คําสัง่ ดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑการแตงตั้งยอนหลัง เนื่องจาก
ไมมคี าสั
ํ ่งใหผูนี้รักษาการหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่จะเลื่อน
- กรณีนกี้ รม ก. ตองดําเนินการแกไขคําสั่งเลื่อนระดับนายนกแกว ในสวนของวันที่ ได
รับการเลือ่ น โดยแกไขจากวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ซึ่ง
เปนวันทีผ่ ูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ลงนามในคําสั่งเลื่อนดังกลาว
5. นายนกแกว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ตําแหนงเลขที่ 74 กรมมีคาสั
ํ ง่ ใหผนู รี้ กั ษาการใน
ตําแหนงบุคลากร 6 ตําแหนงเลขที่ 18 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป ตอมากรม
ได
พิจารณาคัดเลือกผูนี้ใหดํารงตําแหนงบุคลากร 6 และมีคําสั่งลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 สั่งเลื่อนผูนี้ ขึ้น
แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงบุคลากร 6 ตําแหนงเลขที่ 18 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป
คําถาม : คําสั่งเลื่อนระดับของผูนี้ถูกตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมดําเนินการอยางไร
คําตอบ : - คําสัง่ ดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนง เนื่องจาก
เปนกรณีที่ ก.พ. กํ าหนดใหเลื่อนและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกได (ว 5/36)
แตปรากฏวาผูนี้ไมไดผานการสอบคัดเลือกในตําแหนงบุคลากร 6
- กรณีนี้กรม ก. ตองยกเลิกคําสั่งเลื่อนระดับดังกลาว
6. นายนกแกว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ตําแหนงเลขที่ 74 ไดรับการขึ้นบัญชีเปน
ผูส อบคัดเลือกไดในตําแหนงบุคลากร 6 ตามประกาศผลสอบของกรม ก. ลงวันที่ 1 มกราคม 2548
ตอมากรมมีคําสั่ง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 สั่งเลื่อนผูนี้ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร 6 ตําแหนง
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เลขที่ 18 ตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2548 เปนตนไป ตอมาเมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2548 นายนกแกวได
ขอสละสิทธิการเลื่อนตําแหนงดังกลาว
คําถาม : กรม ก. สามารถยกเลิกคําสั่งเลื่อนระดับนายนกแกวไดหรือไม
คําตอบ : ไมสามารถยกเลิกคําสั่งดังกลาวได เพราะถือวาเปนคําสั่งที่ถูกตองตามกฎหมายแลว และ
การเลือ่ นขาราชการผูสอบคัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นนั้น มิใชสิทธิของผูที่
จะไดรับการเลื่อน แตเปนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
เมือ่ การเลือ่ นตําแหนงมิใชเปนสิทธิของผูที่จะไดเลื่อนผูนั้นจึงไมอาจสละสิทธิได
7. นายนกแกว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 ตําแหนงเลขที่ 74 ไดรับการขึ้นบัญชีเปน
ผูส อบคัดเลือกไดในตําแหนงบุคลากร 6 ตามประกาศผลสอบของกรม ก. ลงวันที่ 1 มกราคม 2548
ตอมา กรมมีคาสั
ํ ง่ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548 สั่งเลื่อนผูนี้ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากร 6
ตําแหนงเลขที่ 18 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป ตอมากรมตรวจสอบแลวพบวา นายนกแกว
ไมมีวุฒิปริญญา
คําถาม : คําสั่งเลื่อนระดับของผูนี้ถูกตองหรือไม อยางไร ถาไมถูกตองจะใหกรมดําเนินการอยางไร
คําตอบ : - คําสัง่ ดังกลาวไมถูกตองตามกฎหมายในเรื่องคุณสมบัติของผูไดรับการแตงตั้ง ในสวน
ของคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะไดรับแตงตั้ง ซึ่งกําหนดวาตําแหนงบุคลากร 6
ตองเปนผูไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ แตขอเท็จจริงปรากฏวาผูนี้ไมมีวุฒิ
ปริญญาตรี
- กรณีนี้กรมไมตองยกเลิกคําสั่งเลื่อนระดับที่ไมถูกตองนั้น แตใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 52 แตงตั้งผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมโดยพลัน คือ แตงตั้งให
นายนกแกว ดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 5 เหมือนเดิมหรือตําแหนงอื่นในระดับ 5
ที่ผูนี้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามนัยมาตรา 62
แหง พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
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