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ระเบียบ ก.พ. 
วาดวยการรายงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการ 
ออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) (๗) มาตรา ๑๐๙ และมาตรา  
๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. ออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการ 
ดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  ขอ ๓  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือน 
สามัญผูใดในกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และส่ังยุติเร่ือง งดโทษ หรอื 
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน หรือลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมาย 
วาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะแกผูนั้นไปแลว  ใหรายงานการดําเนิน 
การทางวินัยนั้นตอผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นซึ่งเปนผูมีอํานาจตาม 
มาตรา ๑๐๓ และมีตําแหนงเหนือตนตามลําดับจนถึงอธิบด ีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดตาม 
มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 
  การรายงานตามวรรคหนึ่ง สําหรับในราชการบริหารสวนภูมิภาคใหรายงาน 
ตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด แลวจึงรายงานตอไปยังอธิบดีผูบังคับบัญชาของขาราช 
การพลเรือนสามัญผูนั้น 
  การรายงานของผูบังคับบัญชาที่ไดดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ใหราย 
งานพรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งและสํานวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปดวยภายใน 
หาวันทําการนับแตวันท่ีส่ัง 
  ขอ ๔  ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานตามขอ ๓ พิจารณาดําเนินการตาม 
อํานาจหนาท่ีใหเสร็จและรายงานการดําเนินการทางวินัยนั้นตอไปตามลําดับภายในสามสิบ 
วันนับแตวันท่ีไดรับรายงาน 
  ในกรณีท่ีรายงานเลยกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหรายงานเหตุที่พิจารณา 
ดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลานั้นไปดวย 
  ขอ ๕  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนขา 
ราชการพลเรือนสามัญผูใดในกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๑๐๒  
วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม หรือสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการ 
หรือใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรา ๑๐๗ แลว ใหสงสําเนาคําส่ังน้ันอยางละ ๓  
ฉบบั ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่ง ท้ังน้ี เพื่อประโยชน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในการติดตามเรงรัดการสอบสวน 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูสั่ง ใหสงสําเนาคําส่ังตามวรรคหน่ึงไปให 
อธิบดี ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง อีกสวนหน่ึงดวย 
  เมื่อการสอบสวนเสร็จ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงสํานักงาน  
ก.พ. ทราบภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานการสอบสวน 
  ในกรณีที่สั่งใหผูถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน กลับเขา 
รับราชการใหสงสําเนาคําสั่งนั้น ๓ ฉบบั ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในหาวันทําการนับแต 
วันที่ออกคําสั่ง และใหนําวรรคสองมาใชบังคับดวย 
  ขอ ๖  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสองหรือมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม หรือดําเนินการทางวินัยโดยกลาว 
หาเปนกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.พ. ออกตามความใน 
มาตรา ๑๐๒ แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใดและสั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษผูน้ัน  
หรือสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไปแลว ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังให 
ออกจากราชการนั้นไปยังอธิบด ีตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง พรอมท้ังสงสําเนาคําส่ังและ 
สํานวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปดวยภายในหาวันทําการนับแตวันที่สั่ง 
  ขอ ๗  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดําเนิน 
การตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปแลว ให 
ดําเนินการตาม ขอ ๕ และขอ ๖ โดยอนุโลม 
  ขอ ๘  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออก 
จากราชการ ตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ หรอื 
มาตรา ๑๒๓ ไปแลว ใหดําเนินการตามขอ ๖ โดยอนุโลม 
  ขอ ๙  เมื่ออธิบดีไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหออกจากราชการ หรือได 
รับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง หรือตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล 
เรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  
รวมทั้งเห็นชอบกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการแลว ใหรายงาน 
ไปยัง ก.พ. ในกรณ ีดังตอไปนี ้คือ 
  (๑)  กรณีที่สั่งลงโทษปลดออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ หรือส่ังลงโทษ 
ใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูกอนวันที ่
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ 
  (๒)  กรณีท่ีดําเนินการทางวินัยในกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางราย 
แรงแกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด แลวไมมีการลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ในเรื่อง 
ดังตอไปนี ้
         ก.  เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. มีมติและแจงวาเร่ืองท่ีสอบสวนมีมูลวา 
ผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
         ข.  เรื่องที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและแจงวาผูนั้นมีพฤต ิ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การณนาเชื่อวาเปนการทุจริต 
         ค.  เรื่องที่เกิดการทุจริตหรือการเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการตาม 
ระเบียบวาดวยความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพงของกระทรวงการคลัง 
         ง.  เรื่องที่มีระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตร ีหรือมติ ก.พ.  
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด หรอืการกาํหนดโทษ ตามลักษณะเร่ืองท่ี  
ก.พ. กําหนด 
  (๓)  กรณีที่สั่งใหกลับเขารับราชการตามมาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๙ วรรค 
ส่ี หรือมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง 
  (๔)  กรณีที่สั่งใหออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๖ หรือสั่งใหออกจากราช 
การตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙๘ หรือตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓๘ 
  (๕)  ในกรณีท่ีส่ังตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๑๐๔ (๑)  
มาตรา ๑๐๙ วรรคส่ี มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่งและ 
วรรคสอง เวนแตกรณีสั่งไลออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ หรือไลออกหรือปลดออก 
จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูกอนวันที่พระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ 
  (๖)  เมื่อมีกรณีที่จะตองรายงานไปยัง ก.พ. ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื  
(๕) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในเรื่องใด ถาเรื่องนั้นมีผูถูกดําเนินการทางวินัย หรอื 
ถูกสอบสวน หรือดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ รวมกันหลายคน แม 
สําหรับบางคนจะไมตองดวยกรณีตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) ก็ใหรายงานไปยัง  
ก.พ. ทุกคน 
  (๗)  กรณีท่ีผูถูกลงโทษทางวินัยอุทธรณคําส่ังตอ ก.พ. ตามมาตรา ๑๒๕  
(๔) หรือมาตรา ๑๒๖ หรือกรณีที่ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไดรองทุกขตอ ก.พ. ตามมาตรา  
๑๒๙ และใหนํา (๖) มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย 
  ขอ ๑๐  เมื่ออธิบดีไดดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แก 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใด หรือไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการ 
ดําเนินการดังกลาว และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี รวมทั้งเห็นชอบกับการ 
ดําเนินการแลวใหรายงานไปยัง ก.พ. 
  ขอ ๑๑  เมื่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวง ได 
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ หรือสั่งใหออกจาก 
ราชการตามมาตรา ๑๑๖ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวงไดสั่งใหออกจากราชการ  
ตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๑๗ หรือมาตรา ๑๒๓ แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด  
หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง เก่ียวกับ 
การดําเนินการดังกลาว หรือปลัดกระทรวงไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่งเกี่ยวกับ 
การดําเนินการดังกลาวแกขาราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ปลัดทบวง แลวแตกรณี และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี รวมทั้งเห็นชอบกับการ 
ดําเนินการแลว ใหรายงานไปยัง ก.พ. เวนแตกรณีสั่งไลออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ หรอื 
ไลออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูกอนวัน 
ที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ 
  ขอ ๑๒  เมื่ออธิบดีไดดําเนินการทางวินัยหรือสั่งใหออกจากราชการแกขาราช 
การพลเรือนสามัญผูใด หรือไดรับรายงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการดําเนินการ 
ทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการ และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีรวมท้ังเห็น 
ชอบกับการดําเนินการดังกลาวแลว ใหรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง เวนแตกรณีตามขอ ๙  
กรณีสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๘ และกรณีสั่งไลออกจาก 
ราชการตามมาตรา ๑๐๔ หรือไลออกหรือปลดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขา 
ราชการพลเรือนที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช 
บังคับ 
  การส่ังลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย หรือสั่งใหออกจากราชการที่รายงาน  
อ.ก.พ. กระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหกรมเจาสังกัดรายงานไปยัง ก.พ. เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการ 
ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน โดยสงสําเนาคําส่ัง ๓ ฉบบั ไปใหสํานักงาน ก.พ. พรอม 
กับท่ีรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงดวย 
  ขอ ๑๓  ใหอธิบดี หรือปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด ที่ไดรับราย 
งานตามขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี พิจารณาดําเนินการตามอํานาจ 
หนาท่ีใหเสร็จโดยเร็วแลวรายงานไปยัง ก.พ. หรอื อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี 
  การรายงาน ก.พ. ตามขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และการรายงาน อ.ก.พ.  
กระทรวง ตามขอ ๑๒ ใหสงสําเนาคําส่ัง ๓ ฉบบั และสํานวนการสอบสวนหรือเอกสารการ 
พิจารณาไปดวยภายในสิบวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่งหรือวันที่ไดพิจารณาดําเนินการตาม 
อํานาจหนาที่เสร็จ แลวแตกรณี 
  การรายงานตามวรรคหนึ่ง สําหรับกรณีของขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 
ใหแสดงประวัติของผูนั้นเกี่ยวกับอายุตัว อายุราชการ ประวัติการรับราชการ การดํารงตําแหนง 
และอัตราเงินเดือน ประวัติการไดรับโทษหรืองดโทษทางวินัยของผูนั้น ไปประกอบการพิจารณา 
ดวย 
  ขอ ๑๔  การสั่งไลออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๔ หรือไลออกหรือปลดออก 
จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชอยูกอนวันที่พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ใหกระทรวง ทบวง หรือกรม แลวแตกรณี  
รายงานไปยัง ก.พ. เพื่อประโยชนเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน โดยสง 
สําเนาคําส่ัง ๓ ฉบบั ไปใหสํานักงาน ก.พ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ 
ออกคําสั่งหรือวันที่ไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่เสร็จ แลวแตกรณี 
  ขอ ๑๕  ใหเลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี ้
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
      ประกาศ ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
               ชวน  หลีกภัย 
               นายกรัฐมนตร ี
               ประธาน ก.พ.  
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