ระเบียบ ก.พ.
วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น พ.ศ. 2535
__________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (5) และ (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ก.พ.ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ
การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน และการปฏิบัติ
การอื่น พ.ศ. 2535”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 เมื่อไดมีคําสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนผูใด ดังตอไปนี้
(1) สั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ซึ่ ง หมายถึ ง สั่ ง บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ส อบ
แขงขันได ตามมาตรา 46 ผูไดรับคัดเลือกตามมาตรา 50 ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือ
ผูชํานาญการ ตามาตรา 51 สั่งรับโอนมาบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 61 หรือสั่งบรรจุและ
แตงตั้งผูออกจากราชการหรือออกจากงานไปแลวตามมาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 หรือ
มาตรา 66
(2) สั่งแตงตั้ง ซึ่งหมายถึงสั่งยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นตาม
มาตรา 57 สั่งเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตามมาตรา 58 หรือมาตรา
59 สั่ ง รั บ โอนมาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ตามมาตรา 44 หรื อ มาตรา 60 สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู มี
คุ ณ สมบั ติ ไ ม ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรั บ ตํ าแหน ง กลั บ ไปดํ า รงตํ าแหน ง เดิ ม หรื อ
ตํ าแหน ง อื่ น ในระดั บ เดี ย วกั บ ตํ าแหน ง เดิ ม ตามมาตรา 62 สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู ป ระจํ ากระทรวง
ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 69
สั่งแตงตั้งผูรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 70 สั่งใหผูถูกสั่ง
พักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน หรือผูออกจากราชการหรือออกจากงานกลับเขา
รับ ราชการในตํ าแหน งตามมาตรา 107 มาตรา 109 มาตรา 121 มาตรา 126 มาตรา 128
มาตรา 129 หรือมาตรา 130
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(3) สั่งใหรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
(4) สั่ งให ประจํากระทรวง ประจํ าทบวง ประจํากรม ประจํากอง
หรือประจําจังหวัด ตามมาตรา 69 หรือสั่งใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนตามมาตรา 70
(5) สั่งใหโอน หรือสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ หรือการลาออก
มีผลตามมาตรา 113
(6) สั่ ง ให อ อกจากราชการตามมาตรา 54 มาตรา 67 มาตรา 107
มาตรา 114 (1) (2) (3) (5) (6) มาตรา 117 มาตรา 118 หรือมาตรา 123 หรือสั่งใหออกจาก
ราชการตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 มาตรา 46 มาตรา 59
มาตรา 96 มาตรา 99 หรือมาตรา 100 หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2497 มาตรา 36 มาตรา 39 หรือมาตรา 40
(7) ประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
(8) ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหขาราชการ
พลเรือนดํารงตําแหน ง หรือประกาศพระบรมราชโองการให ขาราชการพลเรือนพน จาก
ตําแหนง
ให ก ระทรวง ทบวง กรม หรื อ จั งหวั ด ที่ อ อกคํ าสั่ งหรือ ประกาศดั งกล าว
รายงานไปยัง ก.พ. โดยสงสําเนาคําสั่งหรือประกาศนั้นอยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายในหาวัน
ทําการนับแตวันที่ออกคําสั่ง หรือประกาศ และสําหรับกรณีสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม (1)
ใหสงทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน (ก.พ. 7) ของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งที่ได
กรอกรายการและตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกันดวย
ในกรณีที่จังหวัดเปนผูออกคําสั่ง ใหจังหวัดรายงานไปยังกรมเจาสังกัดของ
ขาราชการพลเรือนผูนั้นอีกสวนหนึ่งดวย
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ข อ 4 ข าราชการพลเรื อ นผู ใดได รั บ อนุ ญ าตให ไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ดู งาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ หรือลาติดตามคูสมรสตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ ไดรับวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หยา เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ใหกระทรวง ทบวง
กรม หรือจังหวัดที่อนุญาต หรือไดรับแจง รายงานไปยัง ก.พ.ภายในหาวันทําการนับแตวัน
อนุญาตหรือวันไดรับแจง แลวแตกรณี
ในกรณี ที่จังหวัดเปนผูอนุญาตหรือไดรับแจง ใหจังหวัดรายงานไปยังกรม
เจาสังกัดของขาราชการพลเรือนผูนั้นอีกสวนหนึ่งดวย
ขอ 5 ใหเลขาธิการ ก.พ.รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
(ลงชื่อ)

ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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