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การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในต าแหน่ง 

ความหมาย 

          - กำรรักษำรำชกำรแทนหรือกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง หมำยถึง กำรใหข้ำ้รำชกำรท่ีด ำ รงต ำแหน่ง
หน่ึง มีอ ำนำจหนำ้ท่ีและรับผิดชอบงำนในต ำแหน่งอ่ืนอีกต ำแหน่งหน่ึง เป็นกำรชัว่ครำวในกรณีท่ีไม่มีผู ้
ด  ำรงต ำแหน่งนั้นหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้

การรักษาราชการแทน 

กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (หมวด 6 มำตรำ 44 – 49 

มำตรำ 56 และมำตรำ 64) 
สาระส าคัญ 

-  พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
มาตรา 44  ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได้ให้        

รองปลดักระทรวงเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน ถำ้มีรองปลดักระทรวงหลำยคน ให้นำยกรัฐมนตรี      
ส ำหรับส ำนกันำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงแต่งตั้งรองปลดักระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็น 
ผูรั้กษำรำชกำรแทน ถำ้ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งรองปลดักระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรไดใ้ห้ 
นำยกรัฐมนตรี ส ำหรับส ำนกันำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงแต่งตั้งขำ้รำชกำรในกระทรวง  
ซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง ไม่ต ่ำกวำ่อธิบดี หรือเทียบเท่ำเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งรองปลดักระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรไดป้ลดักระทรวงจะ
แต่งตั้งขำ้รำชกำรในกระทรวง ซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง ไม่ต ่ำ กวำ่ผูอ้  ำนวยกำรกอง หรือเทียบเท่ำเป็นผูรั้กษำ
รำชกำรแทนได ้

มาตรา 45 ใหน้ ำ ควำมในมำตรำ 44 มำใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีไม่มีผูด้  ำ รงต ำแหน่งปลดัทบวง หรือ       
รองปลดัทบวงตำมมำตรำ 24 หรือมำตรำ 28 ดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา 46 ในกรณีท่ีไมมีผูด้  ำรงต ำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ให้รองอธิบดีเป็น
ผูรั้กษำรำชกำรแทน ถำ้มีรองอธิบดีหลำยคน ใหป้ลดักระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหน่ึง เป็น ผูรั้กษำ
รำชกำรแทน ถำ้ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรไดใ้หป้ลดักระทรวงแต่งตั้ง
ขำ้รำชกำรในกรม ซ่ึงด ำ รงต ำแหน่งเทียบเท่ำรองอธิบดี หรือขำ้รำชกำรตั้งแต่ต ำแหน่งหวัหนำ้กอง หรือ
เทียบเท่ำข้ึนไปคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน แต่ถำ้นำยกรัฐมนตรีส ำหรับส ำนกันำยกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง เห็นสมควรเพื่อควำมเหมำะสมแก่กำรรับผิดชอบกำรปฏิบติัรำชกำรในกรมนั้น 
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวง จะแต่งตั้งขำ้รำชกำรคนใดคนหน่ึง ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่
รองอธิบดีหรือเทียบเท่ำเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนก็ได ้
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ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้อธิบดีจะแต่งตั้งขำ้รำชกำร
ในกรม ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำรองอธิบดี หรือขำ้รำชกำรตั้งแต่ต ำแหน่งหวัหนำ้กองหรือเทียบเท่ำข้ึนไป
เป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนก็ได ้

ใหน้ ำควำมในวรรคหน่ึงและวรรคสองมำใชบ้งัคบัแก่กรณีท่ีไม่มีผูด้  ำ รงต ำแหน่งเลขำธิกำร รอง
เลขำธิกำร ผูอ้  ำนวยกำร รองผูอ้  ำนวยกำร หรือต ำแหน่งท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน ซ่ึงเทียบเท่ำปลดักระทรวงหรือ
อธิบดี ในส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน และมีฐำนะเป็นกรมดว้ยโดยอนุโลม 

มาตรา 47 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรกรมตำมมำตรำ 33 วรรคหน่ึงหรือหวัหนำ้ส่วน
รำชกำรตำมมำตรำ 33 วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ใหอ้ธิบดีแต่งตั้งขำ้รำชกำรในกรมคน
หน่ึงซ่ึงด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่หวัหนำ้กองหรือเทียบเท่ำเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 

ใหน้ ำควำมในมำตรำน้ีมำใชบ้งัคบัแก่ส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน และมีฐำนะเป็นกรมดว้ยโดย
อนุโลม 

มาตรา 48 ใหผู้รั้กษำรำชกำรแทนตำมควำมในพระรำชบญัญติัน้ี มีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตน
แทนในกรณีท่ีผูด้  ำรงต ำแหน่งใด หรือผูรั้กษำรำชกำรแทนผูด้  ำรงต ำแหน่งนั้นมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจให้
ผูด้  ำรงต ำแหน่งอ่ืนปฏิบติัรำชกำรแทน ใหผู้ป้ฏิบติัรำชกำรแทน มีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบั ผูซ่ึ้งมอบหมำย
หรือมอบอ ำนำจ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมำยอ่ืนแต่งตั้งใหผู้ด้  ำรงต ำแหน่งใด เป็น กรรมกำรหรือ ใหมี้อ ำนำจหนำ้ท่ีอยำ่งใดให้
ผูรั้กษำรำชกำรแทนหรือผูป้ฏิบติัรำชกำรแทนมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรหรือมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัผู ้
ด ำรงต ำแหน่งนั้น ในกำรรักษำรำชกำรแทนหรือปฏิบติัรำชกำรแทนดว้ย แลว้แต่กรณี 

มาตรา 49 กำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนตำมพระรำชบญัญติัน้ี ไม่กระทบกระเทือนอ ำนำจนำยกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีเจำ้สังกดั ปลดักระทรวง หรือผูด้  ำ รงต ำแหน่งเทียบเท่ำปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธิบดีหรือผูด้  ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำอธิบดี ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำท่ีจะแต่งตั้งขำ้รำชกำรอ่ืนเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน ตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีท่ีมีอยูต่ำมกฎหมำย 

ในกรณีท่ีมีกำรแต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรแทนตำมวรรคหน่ึง ใหผู้ด้  ำรงต ำแหน่งรอง หรือผูช่้วย พน้จำก
ควำมเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน นบัแต่เวลำท่ีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งตำมวรรคหน่ึงเขำ้รับหนำ้ท่ี 

มาตรา 56 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้้ ใหร้อง
ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั เป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน ถำ้ไม่มี ผูด้  ำรงต ำแหน่งรองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัหรือมีแต่ไม่อำจ
ปฏิบติัรำชกำรได ้ให้ผูช่้วยผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน ถำ้ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งผูช่้วยผูว้ำ่
รำชกำรจงัหวดัหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้้ ใหป้ลดัจงัหวดัเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน ถำ้มีรองผูว้ำ่
รำชกำรจงัหวดั ผูช่้วยผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั หรือปลดัจงัหวดัหลำยคน ใหป้ลดักระทรวงแต่งตั้ง  รองผูว้ำ่
รำชกำรจงัหวดั ผูช่้วยผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั หรือปลดัจงัหวดัคนใดคนหน่ึง แลว้แต่กรณี เป็นผูรั้กษำรำชกำร
แทน ถำ้ไม่มีผูด้  ำ รงต ำแหน่งรองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั ผูช่้วยผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั และปลดัจงัหวดัหรือมีแต่ไม่



37 

 

อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ให้หวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำ จงัหวดั ซ่ึงมีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 

มาตรา 64 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ ใหผู้ว้ำ่รำชกำรจงัหวดัแต่งตั้งปลดัอ ำเภอ หรือ
หวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำ อ ำเภอ ผูมี้อำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 

 ถำ้มีผูด้  ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ แต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ใหน้ำยอ ำเภอแต่งตั้งปลดัอ ำเภอ หรือ
หวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำ อ ำเภอผูมี้อำวโุสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 

ในกรณีท่ีผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัหรือนำยอ ำเภอมิไดแ้ต่งตั้งผูรั้กษำรำชกำรแทนไวต้ำมวรรคหน่ึง และ
วรรคสอง ใหป้ลดัอ ำเภอหรือหวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำ อ ำเภอผูมี้อำวโุสตำมระเบียบแบบแผนของทำง
รำชกำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน 

การรักษาการในต าแหน่ง 

กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

       พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551(หมวด 3 มาตรา 68)  
มาตรา 68 ในกรณีท่ีต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัวำ่งลง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติั

หนำ้ท่ีรำชกำรได ้และเป็นกรณีท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน ใหผู้มี้
อ  ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 57มีอ ำนำจสั่งใหข้ำ้รำชกำรพลเรือนท่ีเห็นสมควรรักษำกำรในต ำแหน่งนั้นไดผู้ ้
รักษำกำรในต ำแหน่งตำมวรรคหน่ึง ใหมี้อ ำนำจหนำ้ท่ีตำมต ำแหน่งท่ีรักษำกำรนั้น ในกรณีท่ีมีกฎหมำยอ่ืน 
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งผูบ้งัคบับญัชำ แต่งตั้งใหผู้ ้
ด  ำรงต ำแหน่งนั้นๆ เป็นกรรมกำร หรือใหมี้อ ำนำจหนำ้ท่ีอยำ่งใดก็ใหผู้รั้กษำกำรในต ำแหน่งท ำหนำ้ท่ี
กรรมกำร หรือมีอ ำนำจหนำ้ท่ีอยำ่งนั้นในระหวำ่งท่ีรักษำกำรในต ำแหน่งแลว้แต่กรณี 

ค าอธิบายการรักษาการในต าแหน่ง 
1. ตอ้งเป็นกรณีท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดินมิไดบ้ญัญติัเร่ืองกำรรักษำรำชกำร

แทนไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน จึงสั่งให้ผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งได ้เช่น ต ำแหน่งผูต้รวจรำชกำร นิติกร  เป็นตน้ 
2. ผูท่ี้จะเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งได ้ตอ้งเป็นขำ้รำชกำรพลเรือน แต่ไม่จ  ำกดัต ำแหน่งและไม่จ  ำ กดั

วำ่จะตอ้งอยูใ่นสังกดัส่วนรำชกำรเดียวกนั จะตั้งจำกขำ้รำชกำรพลเรือนต่ำงกรมก็ได ้ด ำรงต ำแหน่งใดอยูก่็
ได ้

3. กำรสั่งใหรั้กษำกำรในต ำแหน่งในระดบั 8 (ช ำนำญกำรพิเศษ) ไม่ตอ้งขอควำมเห็นชอบจำก
ปลดักระทรวง เพรำะมิใช่กำรแต่งตั้ง 

4. กำรสั่งใหรั้กษำกำรในต ำแหน่งจะสั่งไวเ้ป็นกำรล่วงหนำ้วำ่ ถำ้ผูด้  ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติั
หนำ้ท่ีไดเ้ม่ือใด ใหผู้ท่ี้ระบุไวใ้นค ำสั่งเป็นผูรั้กษำกำรในต ำแหน่งได ้

5. สั่งใหมี้ผลยอ้นหลงัไม่ได ้
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        6. เน่ืองจำกกำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรใหด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกลุ่ม ผูอ้  ำนวยกำรนิคมสหกรณ์ 
ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์ำธิตสหกรณ์โครงกำรหุบกะพง หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป  กำรคดัเลือกและแต่งตั้งไปจำก
ส่วนกลำง  ดงันั้น หำกจงัหวดัพิจำรณำเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลใดใหรั้กษำกำรในต ำแหน่งดงักล่ำว ให้
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น และแจง้ใหข้ำ้รำชกำรผูไ้ดรั้บกำรแต่งตั้งไดรั้บทรำบวำ่กำร
แต่งตั้งในคร้ังน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบติังำนในขณะท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่ง  หำกกรมฯ พิจำรณำคดัเลือก
และแต่งตั้งบุคคลใดใหไ้ปกำรรักษำกำรในต ำแหน่งเรียบร้อยแลว้  ค  ำสั่งดงักล่ำวเป็นอนัจบลง  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
เม่ือปรำกฏวำ่ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งนั้นๆ หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ใหพ้ิจำรณำวำ่เป็นต ำแหน่ง

ท่ีตำมพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมบญัญติัไวห้รือไม่ ถำ้
หำกก ำหนดไวแ้ลว้ก็ใหด้ ำ เนินกำรสั่งใหข้ำ้รำชกำรรักษำรำชกำรแทนหรือโดยอตัโนมติั ถำ้ไม่ไดบ้ญัญติัไว้
ก็ตอ้งสั่งใหรั้กษำกำรในต ำแหน่งตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 

ข้อสังเกต 
1.กำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนหรือรักษำกำรในต ำแหน่งไม่ท ำ ใหผู้น้ั้นตอ้งพน้จำกต ำแหน่งท่ีด ำรงอยู่

เดิม 
2.ผูท่ี้รักษำรำชกำรแทนหรือรักษำกำรในต ำแหน่งใดก็ตำมจะพน้จำกกำรเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนหรือ

รักษำกำรในต ำแหน่งนั้น เม่ือมีผูไ้ดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนั้นๆหรือเม่ือผูท่ี้ด ำรงต ำแหน่งกลบัมำปฏิบติั
รำชกำรในต ำแหน่งนั้นๆ แลว้ 

3.กฎหมำย 2 ฉบบั ควรพิจำรณำจำก พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมก่อน ถำ้ไม่ไดบ้ญัญติัไวจึ้งใช ้พ.ร.บ.ระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 

4.กรณีผูด้  ำรงต ำแหน่งไม่อำจปฏิบติัรำชกำรไดส้ ำหรับต ำแหน่งปลดัทบวง รองปลดัทบวง เลขำธิกำร 
รองเลขำธิกำร ผูอ้  ำ นวยกำร รองผูอ้  ำ นวยกำร หรือต ำแหน่งท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืน ซ่ึงเทียบเท่ำปลดักระทรวง
หรืออธิบดี ในส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรมดว้ย ท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้น พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ส ำ นกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ไดพ้ิจำรณำ
ปัญหำ ดงักล่ำวแลว้ เห็นวำ่เม่ือมีเลขำธิกำรและรองเลขำธิกำร แต่ไม่อยูห่รือไม่อำจปฏิบติัรำชกำรไดก้็
สำมำรถด ำ เนินกำรออกค ำ สั่งกำรรักษำรำชกำรแทนไดเ้ช่นเดียวกบัส่วนรำชกำรในระดบักรมอ่ืนๆ โดยใช้
หลกัเกณฑข์องมำตรำ 46 วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ดงักล่ำวมำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 (หนงัสือส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ท่ี นร 0601/991 ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2543) 
5.กรณีรองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัไม่มีหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ซ่ึงมิไดบ้ญัญติัไวใ้น พ.ร.บ.

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันั้นหำกตอ้งกำรให้มีผูท้  ำหนำ้ท่ีและ
รับผดิชอบงำนในต ำแหน่งรองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั ก็ตอ้งสั่งใหรั้กษำกำรในต ำแหน่งตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
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กรณีทีส่ านักงาน ก.พ.เคยตอบข้อหารือ 
ขอ้หำรือ  ต  ำแหน่งหวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำ จงัหวดั และต ำแหน่งหวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำ 

อ ำเภอ ตำมมำตรำ 31 วรรคสอง พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เม่ือ
ไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรไดแ้ละผูบ้งัคบับญัชำประสงคใ์หผู้อ่ื้นมำปฏิบติัหนำ้ท่ีใน
ต ำแหน่งนั้น จะตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งไร 

ตอบขอ้หำรือ กรณีน้ีก็จะตอ้งด ำ เนินกำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรในกรมซ่ึงด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่หวัหนำ้
กองหรือเทียบเท่ำเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทน ตำมมำตรำ 47 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.
2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เช่น พำณิชยจ์งัหวดัไม่อยูห่รือไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ปลดักระทรวงพำณิชยใ์น
ฐำนะหวัหนำ้ส่วนรำชกำรของกรมเจำ้สังกดัยอ่มมีอ ำนำจแต่งตั้งขำ้รำชกำรในส ำนกังำนปลดักระทรวง ซ่ึง
ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกวำ่หวัหนำ้กองหรือเทียบเท่ำเป็นผูรั้กษำรำชกำรแทนพำณิชยจ์งัหวดัได ้ 

(หนงัสือส ำ นกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ท่ี นร 0604/26 ลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2539) 
(ปัจจุบนั ก.พ. ก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรประเภทวชิำกำร ตั้งแต่ระดบัช ำนำญกำรข้ึนไป และขำ้รำชกำร

ประเภททัว่ไป ตั้งแต่ระดบัช ำนำญงำนข้ึนไป) 
ขอ้หำรือ  ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัสั่งใหข้ำ้รำชกำรผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบั 8 (ช ำนำญกำรพิเศษ) รักษำกำรใน

ต ำแหน่งระดบั 7(ช ำนำญกำร) ไดห้รือไม่ 
ตอบขอ้หำรือ ไดเ้พรำะมำตรำ 68 บญัญติัใหผู้มี้อ  ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 57 มีอ ำนำจสั่งให้

ขำ้รำชกำรพลเรือนท่ีเห็นสมควรรักษำกำรในต ำแหน่งได ้และโดยท่ีผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัมีอ ำนำจบรรจุและ
แต่งตั้ง ขำ้รำชกำรตั้งแต่ระดบั 7 ลงมำ(ช ำนำญกำรลงมำ)ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคท่ีมิใช่ต ำแหน่ง
หวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำ จงัหวดั ดงันั้นผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัจึงมีอ ำนำจท่ีจะสั่งขำ้รำชกำรใหรั้กษำกำรใน
ต ำแหน่ง ตั้งแต่ระดบั 7 ลงมำ(ช ำนำญกำรลงมำ) ในกรณีดงักล่ำวได ้(ถือต ำแหน่งท่ีรักษำกำรเป็นหลกั) โดย
สั่งจำกขำ้รำชกำรพลเรือนต ำแหน่งระดบัใด ก็ไดท่ี้เห็นสมควร 

ขอ้หำรือ กรณีกรมหน่ึงในกระทรวงศึกษำธิกำร จะแต่งตั้งขำ้รำชกำรครู ระดบั 7 ในสังกดักรม
เดียวกนัท่ีมำช่วยปฏิบติัรำชกำรท่ีส ำ นกังำนเลขำนุกำรกรมใหรั้กษำรำชกำรแทนเลขำนุกำรกรมไดห้รือไม่ 

ตอบขอ้หำรือ กรมดงักล่ำว อำจแต่งตั้งขำ้รำชกำรครูระดบั 7 ในสังกดัท่ีมำช่วยปฏิบติัรำชกำรท่ีส ำ 
นกังำนเลขำนุกำรกรมใหรั้กษำรำชกำรแทนเลขำนุกำรกรม ในกรณีท่ีเลขำนุกำรกรม ไม่อยูห่รือไม่อำจ
ปฏิบติัรำชกำรไดเ้น่ืองจำกขำ้รำชกำรครูดงักล่ำวก็เป็นขำ้รำชกำรในสังกดักรมเดียวกนัและด ำรงต ำแหน่งไม่
ต ่ำกวำ่หวัหนำ้กอง 

(หนงัสือส ำนกังำน ก.พ.ท่ี นร 0703/548 ลงวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2539) 
ขอ้หำรือ  กรมหน่ึง มีรองอธิบดี 2 คน รองอธิบดีคนหน่ึงไปต่ำงประเทศและระหวำ่งนั้นอธิบดีไม่ อำจ

ปฏิบติัรำชกำรได ้้ ปลดักระทรวงตอ้งแต่งตั้งรองอธิบดีท่ียงัอยู ่ใหรั้กษำรำชกำรแทนไดห้รือไม่ 
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ตอบขอ้หำรือ  เน่ืองจำกเหลือรองอธิบดีอยูเ่พียงคนเดียว จึงใหรั้กษำรำชกำรแทนไดโ้ดยอตัโนมติัไม่
ตอ้งสัง่แต่งตั้งทั้งน้ีตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 

ขอ้หำรือ กระทรวงหน่ึง มีค ำ สั่งใหน้ำย จ. ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง กรม ต. ไปรักษำกำรในต ำแหน่ง
ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น (นกัวิชำกำร 9 ชช.) ท่ีวำ่ง กรณีดงักล่ำวน้ีนำย จ. จะพน้จำกต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง 
หรือไม่ และจะมีสิทธิไดรั้บเงินประจ ำ ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองหรือไม่อยำ่งไร 

ตอบขอ้หำรือ กำรท่ีกระทรวงดงักล่ำว มีค ำ สั่งใหน้ำย จ. ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง ไปรักษำกำรใน
ต ำแหน่งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น (นกัวชิำกำร 9 ชช.) ท่ีวำ่ง ค ำ สั่งดงักล่ำวไม่ท ำใหบุ้คคลผูน้ี้พน้จำกต ำแหน่ง
ผูอ้  ำนวยกำรกอง และหำกนำย จ. ยงัคงปฏิบติัหนำ้ท่ีหลกัของต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองก็จะมีสิทธิไดรั้บเงิน
ประจ ำ ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง ดงักล่ำวต่อไป แต่ถำ้นำย จ. ปฏิบติัหนำ้ท่ีหลกัของต ำแหน่งผูเ้ช่ียวชำญ
เฉพำะดำ้น (นกัวชิำกำร 9 ชช.) โดยมิไดป้ฏิบติัหนำ้ ท่ีหลกัของต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรกองก็จะไม่มีสิทธ์ิ
ไดรั้บเงินประจ ำต ำแหน่ง ไม่วำ่จะเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งใด 

(หนงัสือส ำนกังำน ก.พ.ท่ี นร 0703/675 ลงวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2542) 

กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
 1.หนงัสือส ำนกังำน ก.พ.ท่ี นร 1200/ว 33 ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2552 
             2. ค ำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี35/2556 ลงวนัท่ี 29 มกรำคม 2556 เร่ือง มอบอ ำนำจใหผู้ว้ำ่รำชกำร
จงัหวดัปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีท่ีต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัวำ่ง
ลงหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรได ้และเป็นกรณีท่ีมิไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ย
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน ใหแ้ต่งตั้งขำ้รำชกำรในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผูรั้กษำกำรใน
ต ำแหน่ง) 
               3. ค ำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี36/2556 ลงวนัท่ี 29 มกรำคม 2556 เร่ือง มอบอ ำนำจใหผู้ว้ำ่
รำชกำรจงัหวดัปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำรแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีท่ีไม่มีผูด้  ำรงต ำแหน่งสหกรณ์
จงัหวดั หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบติัรำชกำรได ้ใหแ้ต่งตั้งขำ้รำชกำรในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผูรั้กษำ
รำชกำรแทน)         

 

 

 

 

 



41 
 
 
 
 
 
 

   
             ค ำสั่งจังหวัด ...................... 
               ที ่................../……………. 

                                  เรือ่ง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
                     ------------------------- 

  ตำมค ำสั่งจังหวัด..............ที่........./............ ลงวันที่ .......เดือน............. พ.ศ. ........... ได้แต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทนสหกรณ์จังหวัด (ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (วิชำกำรสหกรณ์) ระดับ........) (ต ำแหน่ง
เลขที่ ..........)  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด............ ตำมล ำดับ นั้น (อำจระบุว่ำแต่งตั้งผู้ใด)   

เนื่องจำก ....ระบุเหตุผล.....จึงให้ยกเลิกค ำสั่งดังกล่ำวและอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 47 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค ำสั่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ 36/2556 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2556 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทนสหกรณ์จังหวัด 
(ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (วิชำกำรสหกรณ์) ระดับ......) (ต ำแหน่งเลขท่ี ......)  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด.......... ใน
กรณีท่ีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. นำย/นำง/นำงสำว......................................ต ำแหน่ง............................... ..................... 
กลุ่ม ....................................... 
  2. นำย/นำง/นำงสำว......................................ต ำแหน่ง............................... ..................... 
กลุ่ม ....................................... 

3. นำย/นำง/นำงสำว......................................ต ำแหน่ง............................... ..................... 
กลุ่ม ....................................... 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง  ณ  วันที่...........เดือน..................พ.ศ........... 
 
        (ลงนำม) ......................................................... 
       ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด .......................... 
        ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
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             ค ำสั่งจังหวัด ...................... 
             ที ่................../……………. 

                                  เรือ่ง  ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง 
                     ------------------------- 

  ด้วยนำย/นำง/นำงสำว....................................ต ำแหน่ง.........................(ต ำแหน่งเลขที่.......... .)
สังกัด.............................. ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ หรือ ต ำแหน่ง.........................สังกัด.... ....................... ว่ำงลง 
(ตำมแต่กรณี)   

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และค ำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 35/2556 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2556 แต่งตั้งให้ นำย/นำง/
นำงสำว....................................ต ำแหน่ง............................... (ต ำแหน่งเลขที่...........) สังกัด.....................................  
รักษำกำรในต ำแหน่ง........ระบตุ ำแหน่ง/ต ำแหน่งเลขที่/สังกัด ของผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
หรือ ต ำแหน่ง/สังกัดที่ว่ำง (ตำมแต่กรณี)  อีกต ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ............เดือน.............พ.ศ. ........ เป็นต้นไป 
จนกว่ำนำย/นำง/นำงสำว ................................................ จะกลับมำปฏิบัติรำชกำรตำมเดิมหรือจนกว่ำจะมีผู้มำ
ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง (ตำมแต่กรณี)  

            สั่ง  ณ  วันที่........... เดือน.................พ.ศ…………. 
 
        (ลงนำม) ......................................................... 
       ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด .......................... 
        ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


