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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ
ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการ
ไปทําการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๘
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการ
ไปทําการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ซึ่งใหนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐
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มาตรา ๔ การสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ ซึ่งจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือ นเต็มเวลา
ราชการไดตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตองเปนการสั่ง
ใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศหรือเปนการสั่งใหไปทําการอยางอื่น ซึ่งมิใชการสั่งใหไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศโดยไดรับอนุมัติจากรัฐ มนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวง
ที่รั ฐ มนตรี เจ า สั งกั ด มอบหมาย ทั้ง นี้ ให มี ระยะเวลาการไปปฏิ บั ติง านหรื อ ไปทํ า การไม เกิ น สี่ ป
และการไปปฏิบัติงานหรือไปทําการดังกลาวตองเปนประโยชนแกทางราชการ
การสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง หากมีระยะเวลาเกินหนึ่งปใหผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามกฎหมายสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการและใหถือเปนการออกจากราชการเพื่อไป
ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ใหขาราชการซึ่งถูกสั่งใหไปทําการใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไมไดรับเงินเดือนจากทางราชการ
เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศหรือหนวยงานอื่นต่ํากวาอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น ใหมีสิทธิไดรับเงิน เดือนจากทางราชการสมทบ
ซึ่งเมื่อรวมกันแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น
มาตรา ๕ กรณีที่ครบกําหนดเวลาสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ หรือกรณีที่ผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกขาราชการซึ่งถูกสั่งใหไปทําการใด ๆ กลับมาปฏิบัติงานกอนระยะเวลาที่สั่งให
ไปสิ้นสุดลง ขาราชการผูนั้นตองกลับมาปฏิบัติงานภายในกําหนดเวลาหรือตามคําสั่งโดยใหไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมต่ํากวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมต่ํากวาเดิมตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการผูนั้นกําหนด
มาตรา ๖ กรณีที่ครบกําหนดเวลาสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ หรือกรณีที่ผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นสมควรเรียกขาราชการซึ่งถูกสั่งใหไปทําการใด ๆ กลับมาปฏิบัติงานกอนระยะเวลาที่สั่งให
ไปสิ้นสุดลง แตขาราชการผูนั้นไมกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาหรือตามคําสั่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนการสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ ที่มีระยะเวลาเกินหนึ่งปซึ่งผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามกฎหมายไดสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา ๔ วรรคสอง ใหถือวาขาราชการผูนั้น
ออกจากราชการตั้งแตวันที่สั่งใหขาราชการผูนั้นไปทําการใด ๆ โดยใหถือวาตําแหนงของขาราชการผูนั้น
เปนตําแหนงวาง
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(๒) กรณีเปนการสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ ที่มีระยะเวลาไมเกินหนึ่งป หากขาราชการผูนั้น
ไมกลับมาปฏิบัติงานเปนเวลาเกินสิบหาวันนับแตวันครบกําหนดเวลาหรือตามคําสั่ง โดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาขาราชการผูนั้นละทิ้งหนาที่ราชการ จักตองไดรับโทษทางวินัย เวนแตมีเหตุอันควรงดโทษ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗ ขาราชการซึ่งถูกสั่งใหไปทําการใด ๆ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการประจําตลอดมา เปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป
(๒) เปนผูที่มีอายุไมเกินหาสิบสองปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุมัติใหไปทําการใด ๆ
(๓) มีความรู ความสามารถที่เ หมาะสม มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูในระหวาง
ถูกดําเนินการทางวินัย
(๔) สําหรับผูที่เคยไปทําการใด ๆ มากอนแลว จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสองป
นับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจากการไปทําการใด ๆ ครั้งสุดทาย
มาตรา ๘ การสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ ในหนวยงานที่มิใชองคการระหวางประเทศ
หนวยงานนั้นตองเปนหนวยงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เปนสํานักงานเลขาธิการหรือสถาบันภายในกรอบความรวมมือดานพหุภาคี
(๒) เปนองคการเอกชนตางประเทศตามที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๓) เปนฝายธุรการขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(๔) เปนรัฐวิสาหกิจ
(๕) เปนองคการมหาชน
(๖) เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
(๗) เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะของหนวยงาน
(๘) เปน หนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐ มนตรี เพื่อใหมีการบริหารที่คลองตัว
แยกจากสวนราชการ
มาตรา ๙ ในกรณีที่มีความจําเปนตองสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หรือไปทําการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่กําหนดในมาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ หากรัฐมนตรี
เจาสังกัดพิจารณาเห็น วาการอนุญาตใหไปปฏิบัติงานหรือไปทําการดังกลาว มีเหตุอัน สมควรและ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ก็อาจพิจารณาอนุญาตใหไปปฏิบัติงานหรือไปทําการดังกลาวได
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มาตรา ๑๐ การสั่งใหขาราชการไปทําการใด ๆ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหมีผลใชได
ตอไปจนกวาระยะเวลาที่สั่งการไวจะสิ้นสุดลง และหากมีการสั่งใหขาราชการดังกลาวไปทําการใด ๆ
ตอไป ใหนับรวมระยะเวลาไปทําการดังกลาวเปนระยะเวลาตามมาตรา ๔ ดวย
มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
การสั่งใหขาราชการไปทําการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดใชบังคับ
มาเปนเวลานาน และมีหลักเกณฑบางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
เพื่อใหหลัก เกณฑการสั่งใหข าราชการไปทําการใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
เปนไปดวยความเหมาะสมและคลองตัวยิ่งขึ้น สมควรแกไขหลักเกณฑดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้

