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กฎ  ก.พ.ค. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๕)  มาตรา  ๑๑๔  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๕  และมาตรา  ๑๒๑  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.ค.  จึงออกกฎ  ก.พ.ค.  ไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ กฎ  ก.พ.ค.  นี้เรียกวา  “กฎ  ก.พ.ค.  วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
ขอ ๒ กฎ  ก.พ.ค.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 
“ผูอุทธรณ”  หมายความวา  ผูมีสิทธิอุทธรณ  และผูที่รับมอบหมายใหอุทธรณแทน 
“คูกรณี”  หมายความวา  ผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ 
“คูกรณีในอุทธรณ”  หมายความวา  ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษทางวินัยหรือสั่งใหออกจาก

ราชการ  ตามมาตรา  ๑๑๐  (๑)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ 

“พนักงานผูรับอุทธรณ”  หมายความวา  เจาหนาที่ที่สํานักงาน  ก.พ.  ไดมอบหมายใหเปน
ผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับอุทธรณ  การตรวจหนังสืออุทธรณ   

“นิติกรผูรับผิดชอบสํานวน”  หมายความวา  นิติกรที่สํานักงาน  ก.พ.  ไดมอบหมายให
รับผิดชอบสํานวนเรื่องอุทธรณ 

“นิติกรผูแถลง”  หมายความวา  นิติกรผูแถลงประจําสํานวนที่สํานักงาน  ก.พ.  ไดมอบหมาย
ใหเปนผูแถลงเรื่องอุทธรณตอองคคณะวินิจฉัย 
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“กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ”  หมายความวา  กรรมการ  ก.พ.ค.  และบุคคลซึ่งไดรับแตงต้ังจาก  
ก.พ.ค.  เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 

“องคคณะวินิจฉัย”  หมายความวา  ก.พ.ค.  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่  ก.พ.ค.   
ต้ังเพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ  และตองมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณอยางนอยสองคน  
จึงจะเปนองคคณะวินิจฉัย 

“กรรมการเจาของสํานวน”  หมายความวา  กรรมการ  ก.พ.ค.  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ   
และประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  ซึ่งไดรับแตงตั้งจากประธาน  ก.พ.ค.  ใหเปนผูรับผิดชอบสํานวน
เรื่องอุทธรณ 

ขอ ๔ ใหประธาน  ก.พ.ค.  รักษาการตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  และใหมีอํานาจออกประกาศหรือ
คําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  ประธาน  ก.พ.ค.  อาจหารือที่ประชุม  
ก.พ.ค.  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๕ วิธีพิจารณาอุทธรณของ  ก.พ.ค.  เปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่กําหนด
ในกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 

ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง  มิไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะ  ใหดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

ขอ ๖ ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.ค.  นี้หรือตามที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นสมควร
หรือคูกรณีมีคําขอ  ประธาน  ก.พ.ค  มีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปน  เพื่อประโยชนแหง 
ความยุติธรรม 

ขอ ๗ ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค.  ในสวน
ที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอเรื่องอุทธรณและตรวจอุทธรณ  การแสวงหาขอเท็จจริง   
การสรุปสํานวน  การรับฟงพยานหลักฐาน  หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาอยางอื่นกอนมี 
คําวินิจฉัย  เมื่อองคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีฝายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิไดปฏิบัติ 
เชนวานั้นมีคําขอ  องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจสั่งยกเลิกกระบวนพิจารณาที่ผิดกฎ  ก.พ.ค.  นั้นเสียทั้งหมด
หรือบางสวน  หรือสั่งแกไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร 
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ขอความดังกลาวตามวรรคหนึ่ง  คูกรณีฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นไดไมวาเวลาใด ๆ  กอนมีคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัย  แตตองไมเกินแปดวัน  นับแตวันที่ทราบถึงเหตุดังกลาว  หรือมิไดใหสัตยาบันแกการนั้น 

การยกเลิกกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  อันมิใชเรื่องที่คูกรณีละเลยไมดําเนินกระบวนพิจารณา
เรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย  กฎ  ก.พ.ค.  หรือท่ีองคคณะวินิจฉัยกําหนดไว  ไมตัดสิทธิคูกรณีนั้น
ในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นใหมใหถูกตองได 

ขอ ๘ การทําคําขอหรือคํารองตอ  ก.พ.ค.  ในกระบวนการพิจารณาของ  ก.พ.ค.  ใหทําเปน
หนังสือ  เวนแต  ก.พ.ค.  จะอนุญาตใหทําดวยวาจา  ในกรณีเชนนี้ให  ก.พ.ค.  พิจารณาจดแจงขอความนั้น
ไวในรายงานกระบวนพิจารณา 

ขอ ๙ ใหมีการจดแจงรายงานการไตสวน  การนั่งพิจารณาหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาใด  ๆ 
ไวในรายงานกระบวนพิจารณารวมไวในสํานวนเรื่องอุทธรณทุกครั้ง 

รายงานกระบวนพิจารณานั้น  ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขเรื่องที่  ชื่อองคคณะวินิจฉัย   
ชื่อคูกรณี  สถานที่  วันและเวลาที่ดําเนินการ  ขอความโดยยอเกี่ยวกับเรื่องที่กระทํา  และลายมือชื่อ 
องคคณะวินิจฉัย  ในกรณีที่กระบวนพิจารณาใดกระทําตอหนาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือพยาน   
ใหคูกรณีหรือพยานดังกลาวลงลายมือชื่อไวในรายงานกระบวนพิจารณาดวย 

ขอ ๑๐ ถาคูกรณี  พยาน  หรือบุคคลใด  จะตองลงลายพิมพนิ้วมือ  แกงได  หรือเครื่องหมาย
อยางอื่นแทนการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา  บันทึก  หรือเอกสารใดเพื่อแสดงการรับรู
รายงานหรือบันทึกนั้น  หรือเพ่ือรบัรองการอานหรือสงเอกสารนั้น  หากกระทําโดยมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวยสองคนแลว  ใหถือเสมอกับการลงลายมือชื่อ  แตถากระทําตอหนาองคคณะวินิจฉัย   
ไมจําตองมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรอง 

ถาคูกรณี  พยาน  หรือบุคคลที่จะตองลงลายมือชื่อในรายงาน  บันทึก  หรือเอกสารดังกลาว 
ลงลายมือชื่อไมไดหรือไมยอมลงลายมือชื่อ  ใหจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือชื่อเชนวานั้นไว 

ขอ ๑๑ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอ   ก .พ .ค .   คูกรณีจะยื่นดวยตนเองหรือ 
มอบฉันทะใหผูอื่นยื่นตอ  ก.พ.ค.  หรือตอพนักงานเจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
ก็ได  ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน  ใหถือวาวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซอง
สงเอกสารเปนวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอ  ก.พ.ค.   

การมอบฉันทะใหผูอื่นยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน  ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบ  
ผูรับมอบ  และพยาน 
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ขอ ๑๒ ในกรณีที่  ก.พ.ค.  หรือพนักงานเจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  ตองแจงขอความ  หรือตอง

สงเอกสารใดใหแกคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือบุคคลที่เกี่ยวของ  ถาผูนั้นหรือผูแทนของผูนั้นมิได

รับทราบขอความหรือมิไดรับเอกสารจาก  ก.พ.ค.  หรือพนักงานเจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  ใหแจงขอความ

เปนหนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  เวนแต  ก.พ.ค.  จะมีคําสั่งใหแจงขอความ

หรือสงเอกสารโดยวิธีอื่น 

ในกรณีที่คูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของยื่นคําขอตอ  ก.พ.ค.  เพื่อขอใหมีการแจงขอความ   

หรือสงเอกสารโดยวิธีอื่น  คูกรณีหรือบุคคลซึ่งยื่นคําขอตองเปนผูเสียคาใชจายที่เกิดจากการแจงขอความ

หรือสงเอกสารโดยวิธีดังกลาว 

ขอ ๑๓ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหถือวา

วันที่ระบุในใบตอบรับเปนวันที่ไดรับแจง  หากไมปรากฏวันที่ในใบตอบรับ  ใหถือวาวันที่ครบกําหนด

เจ็ดวัน   นับแตวันสงเปนวันที่ไดรับแจง   เวนแตจะพิสูจนไดวาไดรับกอนหรือหลังจากวันนั้น 

หรือไมไดรับ 

การแจงขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีอื่นตามคําสั่ง  ก.พ.ค.  ให  ก.พ.ค.  กําหนดวันที่ถือวา

ผูรับไดรับแจงไวดวย 

ขอ ๑๔ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารโดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  

หรือบุคคลอื่นนําไปสง  ถาผูรับไมยอมรับหรือถาในขณะนําไปสงไมพบผูรับ  ใหวางหรือปดหนังสือ

หรือเอกสารนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย  ณ  สถานที่นั้นตอหนาเจาพนักงานตํารวจ  ขาราชการอื่น  

พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กํานัน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูใหญบาน  หรือ

ผูชวยผูใหญบาน  และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่วางหรือปดหนังสือหรือเอกสารนั้น 

ในกรณีที่ไมพบผูรับ  จะสงหนังสือหรือเอกสารแกบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางาน

ในสถานที่นั้นก็ได  และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่ไดสงหนังสือหรือเอกสารใหแกบุคคลนั้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหสง  วาง  หรือปดหนังสือ  หรือเอกสารในเวลา

กลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  และใหพนักงานเจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  หรือบุคคล 

ผูนําไปสง  มอบใบรับลงลายมือชื่อผูรับ  หรือมอบรายการสงหนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อพนักงาน

เจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  หรือบุคคลผูนําไปสง  แลวแตกรณี  ตอ  ก.พ.ค.  เพื่อรวมไวในสํานวน 
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ใบรับหรือรายงานตามวรรคสาม  ตองระบุวิธีสง  เวลา  วัน  เดือน  ปที่สงหนังสือหรือเอกสาร
รวมทั้งชื่อพนักงานเจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  หรือบุคคลผูนําไปสง  ใบรับหรือรายงานดังกลาวจะทําโดยวิธี
จดลงไวที่หนังสือหรือเอกสารตนฉบับซึ่งยื่นตอ  ก.พ.ค.  ก็ได 

ขอ ๑๕ เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คูกรณียื่นตอ  ก.พ.ค.  หรือที่  ก.พ.ค.  ไดมา  ใหเปด
โอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู  ทราบ  คัดสําเนา  หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตอง  และ  ก.พ.ค.  อาจสง
สําเนาใหคูกรณีตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  เวนแตกรณีที่มีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย  หรือกรณีที่  
ก.พ.ค.  เห็นวาจําเปนตองไมเปดเผยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชั้นความลับไว  มีขอความที่ไมเหมาะสม  
หรือมีขอความที่อาจเปนการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด  ใหอยูในดุลพินิจของ  ก.พ.ค.  ที่จะไม
เปดโอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู  ทราบ  คัดสําเนา  ขอสําเนาอันรับรองถูกตอง  หรือไมสงสําเนาใหคูกรณี  
ทั้งนี้  ไมเปนการตัดอํานาจ  ก.พ.ค.  ที่จะจัดใหมีการทําสรุปเรื่องและเปดโอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู  ทราบ  
หรือคัดสําเนาสรุปเรื่อง  หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองของสรุปเรื่อง  หรือสงสําเนาสรุปเรื่องดังกลาว
ใหคูกรณี 

ขอ ๑๖ พยานเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใหถอยคําของตนในสํานวน  หรือบุคคลภายนอก 
ผูมีสวนไดเสียอาจยื่นคําขอตอ  ก.พ.ค.  เพ่ือขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสํานวน  หรือ 
ขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองก็ได  แตทั้งนี้  หามอนุญาตเชนวานั้นแก 

(๑) บุคคลภายนอก  ในสํานวนที่พิจารณาโดยไมเปดเผย 
(๒) พยานหรือบุคคลภายนอก  ในสํานวนที่  ก.พ.ค.  หามการตรวจหรือคัดสําเนาเอกสาร 

ในสํานวนทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  หรือประโยชนสาธารณะ 
(๓) พยานหรือบุคคลภายนอก  ในกรณีที่กฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย  หรือกรณี 

ที่  ก.พ.ค.  เห็นวาจําเปนตองไมเปดเผย  เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการของรัฐ 

ขอ ๑๗ คูกรณี  พยาน  หรือบุคคลภายนอกไมอาจขอตรวจดูหรือขอคัดสําเนาเอกสาร 
ที่พนักงานเจาหนาที่ของ  ก.พ.ค.  นิติกรผูรับผิดชอบสํานวน  นิติกรผูแถลง  กรรมการเจาของสํานวน  
หรือองคคณะวินิจฉัยจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนการภายในทั้งไมอาจขอสําเนาอันรับรองถูกตองของเอกสารนั้น 

ขอ ๑๘ การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวนใหผูขอตามขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๖  
หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูขอเปนผูตรวจดูหรือคัด  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่ประธาน  ก.พ.ค.  กําหนด  เพื่อความสะดวกหรือเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารนั้น 
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หามคัดสําเนาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งขององคคณะวินิจฉัยกอนที่จะมีการแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น 
การรับรองสําเนาเอกสาร  ใหพนักงานเจาหนาที่ตามที่  ก.พ.ค.  กําหนด  เปนผูรับรอง 

ขอ ๑๙ ถาสํานวน  เอกสารของคูกรณี  พยานหลักฐาน  รายงานกระบวนพิจารณาคําวินิจฉัย  
หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวนซึ่งยังอยูในระหวางการพิจารณา  หรือรอการดําเนินการตาม 
คําวินิจฉัยสูญหายไป  หรือบุบสลายทั้งหมดหรือบางสวน  และกรณีดังกลาวเปนการขัดของตอ 
การพิจารณาวินิจฉัย  การมีคําสั่ง  หรือการดําเนินการตามคําวินิจฉัย  เมื่อ  ก.พ.ค.  เห็นสมควรหรือคูกรณี 
ฝายที่เกี่ยวของมีคําขอ  ให  ก.พ.ค.  สั่งใหคูกรณีหรือบุคคลผูถือเอกสารนั้นนําสําเนาที่รับรองถูกตอง 
มาสงตอ  ก.พ.ค.  ถาสําเนาเชนวานั้นทั้งหมดหรือบางสวนหาไมได  ก.พ.ค.  อาจมีคําวินิจฉัยใหพิจารณา
อุทธรณนั้นใหม  หรือมีคําสั่งอยางอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 

ขอ ๒๐ เ พ่ื อ ใหกระบวนพิจารณา เปนไปโดยสะดวก   รวด เร็ ว   และ เที่ ย งธรรม   
องคคณะวินิจฉัย  หรือกรรมการเจาของสํานวนอาจมีคําสั่งใหการติดตอสื่อสารระหวางองคคณะวินิจฉัย   
หรือกรรมการเจาของสํานวนดวยกันกระทําโดยโทรสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น  แทนการติดตอโดยทางไปรษณียหรือประกอบกันก็ได  โดยคํานึงถึงความจําเปน
เรงดวนและความเหมาะสมแกลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดตอ  รวมทั้งจํานวนและลักษณะ 
ของเอกสารหรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวของ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกคูกรณี  พยาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของ  ก.พ.ค.  อาจมีคําสั่งให 

การแจงขอความหรือการสงเอกสารระหวาง  ก.พ.ค.  กับคูกรณี  พยาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของ  กระทําโดย

วิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได  โดยให  ก.พ.ค.  กําหนดวันที่ถือวาไดรับแจงขอความหรือเอกสารไวดวย 

ขอ ๒๑ สํานวน  เอกสารของคูกรณี  พยานหลักฐาน  รายงานกระบวนพิจารณา  คําวินิจฉัย  

คําสั่ง   หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวน   ไมวาจะเปนเอกสารตนฉบับหรือสําเนาคูฉบับ   

ถาองคคณะวินิจฉัยเห็นสมควร  จะมีคําสั่งใหสงคืน  เก็บรักษาหรือนําเสนอในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได 

หมวด  ๒ 
การยื่นอุทธรณ  และการตรวจอุทธรณ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูอุทธรณ  ตองเปนผูมีสิทธิอุทธรณตอ  ก.พ.ค.  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  และที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.ค.  ฉบับนี้ 
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ขอ ๒๓ กรณีที่ผูมีสิทธิอุทธรณตอ  ก.พ.ค.  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
ถึงแกความตายกอนที่จะใชสิทธิอุทธรณ  ทายาทผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของผูนั้น  มีสิทธิอุทธรณแทนได 

ในกรณีที่มีทายาทหลายคนก็ดี  ทายาทเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถก็ดี  
หากทายาทเหลานั้นประสงคจะอุทธรณแทนตามวรรคแรก  ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง  และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวยความสามารถ  มาเทียบเพื่อการใชบังคับ
แลวแตกรณีโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ ผูมีสิทธิอุทธรณจะมอบหมายใหทนายความ  หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
แลวทําการอุทธรณแทนได  ดวยเหตุจําเปนอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เจ็บปวยจนไมสามารถอุทธรณดวยตนเองได 
(๒) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจอุทธรณดวยตนเองไดทันเวลาที่กําหนด 
(๓) มีเหตุจําเปนอยางอื่นที่  ก.พ.ค.  หรือองคคณะวินิจฉัยอุทธรณเห็นสมควร 
ขอ ๒๕ ผูอุทธรณอาจมอบหมายใหทนายความ  หรือบุคคลอื่น  ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว   

เปนผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในกระบวนการอุทธรณแทนก็ได  แตตองแจงลวงหนาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองกอน 

ในการชี้แจงหรือใหถอยคําตอองคคณะวินิจฉัยอุทธรณหรือตอกรรมการเจาของสํานวน   
คูกรณีมีสิทธินําทนายความ  หรือท่ีปรึกษาของตนเขามาฟงการพิจารณาได 

ขอ ๒๖ การมอบหมายตามกฎ  ก.พ.ค.  ฉบับนี้  ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบ   
และผูรับมอบ  ถาผูมอบไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหพิมพลายนิ้วมือ  หรือแกงได  โดยมีพยาน 
ลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน  และใหมีหลักฐานแสดงตัวผูไดรับมอบหมายดวย   

ขอ ๒๗ การอุทธรณตองทําเปนหนังสือถึงประธาน  ก.พ.ค.  โดยใชถอยคําสุภาพ  และมี
สาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อตําแหนง  สังกัด  และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการอุทธรณของผูอุทธรณ 
(๒) คําสั่งที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ  และวันที่รับทราบคําสั่ง 
(๓) ขอ เท็จจริ งหรือขอกฎหมายที่ ผู อุทธรณยกขึ้น เปนขอคัดค านคํ าสั่ งที่ เปน เหตุ 

แหงการอุทธรณ 

(๔) คําขอของผูอุทธรณ 

(๕) ลายมือชื่อของผูอุทธรณ 
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ถาเปนการอุทธรณโดยทายาท  หรือผูไดรับมอบหมายใหอุทธรณแทน  ใหปรับสาระสําคัญ 
ในหนังสืออุทธรณใหเหมาะสม  โดยอยางนอยควรมีสาระสําคัญใหสามารถเขาใจไดตามหัวขอท่ีกลาว
ในวรรคหนึ่ง 

ขอ ๒๘ ใหผูอุทธรณจัดทําสําเนาหนังสืออุทธรณ  และสําเนาพยานหลักฐานที่ผูอุทธรณ
รับรองสําเนาถูกตอง  ยื่นพรอมกับหนังสืออุทธรณดวย  กรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของได  
เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ  เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น   
หรือเพราะเหตุอื่นใด  ใหระบุเหตุที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานไวดวย  และถามีการมอบหมายให
ดําเนินการแทน  ก็ใหแนบหนังสือมอบหมายตามขอ  ๒๖  แลวแตกรณี  พรอมหนังสืออุทธรณดวย 

ขอ ๒๙ การอุทธรณตองยื่นภายในกําหนดระยะเวลา  ดังนี้ 
(๑) สามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ  สําหรับผูที่ 

ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้  หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  ตามมาตรา  ๑๑๐  (๑)  (๓)  (๕)  (๖)  
(๗)  และ  (๘)   

(๒) เกาสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ  หรือหนึ่งป 
นับแตวันที่ผูถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  ตามมาตรา  ๑๑๐  (๑)  
(๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ถึงแกความตาย  สําหรับทายาทตามที่กําหนดไวในขอ  ๓๕ 

ขอ ๓๐ การยื่นหนังสืออุทธรณ  ใหยื่นตอพนักงานผูรับอุทธรณที่สํานักงาน  ก.พ.  หรือจะสง
หนังสืออุทธรณโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได  และเพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ   
ในกรณีมายื่นอุทธรณตอพนักงานผูรับอุทธรณ  ใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานการลงทะเบียน 
รับหนังสือตามระเบียบ  วาดวยงานสารบรรณเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ  สวนกรณีสงหนังสืออุทธรณ
ทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสืออุทธรณเปนวัน 
ยื่นหนังสืออุทธรณ 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงโทษทางวินัย 
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง  เปนวันรับทราบคําสั่ง 

ถาผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ลงโทษหรือคําสั่งใหออกจากราชการ  และมีการแจงคําสั่งลงโทษ  หรือคําสั่งใหออกจากราชการ   
ใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษ  หรือสําเนา
คําสั่งใหออกจากราชการใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการแลว  ทําบันทึก 
ลงวัน  เดือน  ป  เวลา  และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง  พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว  
ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันรับทราบคําสั่ง 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อรับทราบ

คําสั่งไดโดยตรง  และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษ  หรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ 

ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  ณ  ที่อยู

ของผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ   

โดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับ  เพื่อใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการเก็บไว

หนึ่งฉบับ  และใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อและวัน  เดือน  ป  

ที่รับทราบคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งใหออกจากราชการ  สงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  

ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสามสิบวัน  นับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่ง

ลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับ

สําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อและวัน  เดือน  ป 

ที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งใหออกจากราชการกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกสั่งลงโทษ 

ทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไดรับทราบคําสั่งแลว 

ขอ ๓๒ หนังสืออุทธรณที่พนักงานผูรับอุทธรณไดรับอุทธรณไวแลว   ใหออกใบรับ 

ใหผูอุทธรณและลงทะเบียนเรื่องอุทธรณในสารบบแลวตรวจคําอุทธรณในเบื้องตน  ถาเห็นวาเปน 

คําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน  ใหเสนอคําอุทธรณดังกลาวตอประธาน  ก.พ.ค.  เพ่ือดําเนินการตอไป   

ถาเห็นวาคําอุทธรณนั้นไมสมบูรณครบถวนดวยเหตุใด ๆ  ใหพนักงานผูรับอุทธรณแนะนําใหผูอุทธรณ

แกไขใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาเห็นวาขอท่ีไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจ

แกไขใหถูกตองได  หรือเปนเรื่องอุทธรณที่ไมอยูในอํานาจของ  ก.พ.ค.  หรือผูอุทธรณไมแกไขภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  ใหบันทึกไวแลวเสนอหนังสืออุทธรณดังกลาวตอประธาน  ก.พ.ค.  เพื่อดําเนินการ

ตอไป 

หมวด  ๓ 
การถอนอุทธรณและการดําเนินการกรณีผูอุทธรณถึงแกความตาย 

 

 

ขอ ๓๓ อุทธรณที่ ยื่ นไว แล ว   ผู อุ ทธรณอ าจถอนอุทธรณ ใน เวลาใด  ๆ   กอนที่ 

องคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยอุทธรณนั้นก็ได 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การถอนอุทธรณ  ตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูอุทธรณ  แตถาผูอุทธรณถอนอุทธรณ

ดวยวาจาตอหนาองคคณะวินิจฉัย  ใหองคคณะวินิจฉัยบันทึกไวและใหผูอุทธรณลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐาน 

ขอ ๓๔ เมื่อมีการถอนอุทธรณตามขอ  ๓๓  ใหองคคณะวินิจฉัยอนุญาต  และสั่งจําหนาย

อุทธรณออกจากสารบบ   

ขอ ๓๕ การออกจากราชการของผูอุทธรณ  ไมเปนเหตุใหยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

ในกรณีที่ผูอุทธรณถึงแกความตายกอนการวินิจฉัยอุทธรณ  ใหรอการวินิจฉัยอุทธรณนั้น

ออกไปจนกวาทายาท  ผูจัดการมรดก  หรือผูรับสิทธิของผูนั้น  จะมีคําขอเขามาแทนที่ผูอุทธรณนั้น  

หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามา  โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยที่องคคณะวินิจฉัยเรียกเขามาเนื่องจาก

คูกรณีในอุทธรณมีคําขอ   

คําขอเขามาแทนที่ผูอุทธรณตามวรรคสอง  ใหยื่นคําขอเปนหนังสือตอองคคณะวินิจฉัยภายใน

กําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันที่ผูอุทธรณนั้นถึงแกความตาย  ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว  องคคณะวินิจฉัยจะมีคําสั่งจําหนายอุทธรณออกจากสารบบนั้นก็ได 

หมวด  ๔ 
การตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 

 

 

ขอ ๓๖ ให  ก.พ.ค.  ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได   

แตละคณะประกอบดวย  กรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งเปนประธาน  และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณอีกสองคน  

เพ่ือทําหนาที่เปนผูวินิจฉัยอุทธรณ  โดยจะกําหนดใหประธานกรรมการ  ก.พ.ค.  หรือกรรมการ  ก.พ.ค.  

คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหลายคณะพรอมกันก็ได  และใหมีเจาหนาที่

สํานักงาน  ก.พ.  ที่ไดรับมอบหมายเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่มีความจําเปน  ก.พ.ค.  อาจตั้งใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  หรือกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณคนใดทําหนาที่วินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได 

ขอ ๓๗ เมื่อไดมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและไดมีการจายสํานวนแลว   

ใหประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแจงคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณทราบ   



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

โดยใหผูอุทธรณลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  แลวมอบสําเนาคําสั่งใหไวหนึ่งฉบับ

หรือจะสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูอุทธรณ  ณ  ที่อยูซึ่งปรากฏตามหลักฐาน

ของทางราชการ  หรือหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนก็ได  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสิบหาวัน  นับแต 

วันสงสําเนาคําสั่งดังกลาว  ใหถือวาผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแลว 
ขอ ๓๘ ในกรณีเรื่องอุทธรณใดมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้  ประธาน  ก.พ.ค.   

จะใหมีการวินิจฉัยปญหาหรือเรื่องอุทธรณใดโดยองคคณะวินิจฉัยหลายองคคณะรวมกันพิจารณา
วินิจฉัย  ตามที่ประธาน  ก.พ.ค.  กําหนดก็ได 

(๑) เรื่องที่เกี่ยวกับระบบราชการ  หรือประโยชนสาธารณะ 
(๒) เรื่องที่มีประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายหรือหลักการที่สําคัญ 
(๓) เรื่องที่อาจมีผลเปนการกลับหรือแกไขแนวทางการลงโทษเดิม 
(๔) เรื่องที่เปนโครงการใหญและมีงบประมาณสูง 
(๕) เรื่องอื่น ๆ  ที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นสมควร 

หมวด  ๕ 
การยื่นคําคัดคาน  และการพิจารณาคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 

 

 

ขอ ๓๙ ผูอุทธรณอาจคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณได  ถากรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูนั้น
มีกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําที่ผูอุทธรณ 

ถูกสั่งใหออกจากราชการ 

(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําที่ผูอุทธรณถูกสั่ง

ใหออกจากราชการ 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 

(๔) เปนผูกลาวหา  หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ  หรือสั่งใหออกจาก

ราชการ 

(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการ 

ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 

คําคัดคานผูไดรับการตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  ตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน  
ก.พ.ค.  ภายในเจ็ดวัน  นับแตวันรับทราบคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  โดยตองแสดง
ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในคําคัดคานดวยวา  จะทําใหการพิจารณาอุทธรณไมไดความจริง
และความยุติธรรมอยางไร  กอนที่จะมีการพิจารณาอุทธรณ  แตอาจใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ 
ถูกคัดคานทําคําชี้แจงประกอบการการพิจารณาของประธาน  ก.พ.ค.  ได 

ขอ ๔๐ เมื่อมีการย่ืนคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคนใด  ใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
ผูที่ถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ไวจนกวาประธาน  ก.พ.ค.  จะไดมีการชี้ขาดในเรื่องการคัดคานนั้นแลว 

หากประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวามิไดเปนไปตามคําคัดคานและมีเหตุผลสมควรที่จะใหผูที่ 
ถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไป  ใหประธาน  ก.พ.ค.  นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  ก.พ.ค.   
เพ่ือพิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณปฏิบัติหนาที่ตอไป  ถาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน  ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได   
มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลวใหเปนที่สุด   

ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาคําคัดคานฟงขึ้น  หรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะฟงไดวา 
หากใหผูที่ถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจทําใหการพิจารณาไมไดความจริงและความยุติธรรม  ใหมีคําสั่ง 
ใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณในเรื่องนั้น  แลวแจงใหผูคัดคานทราบ 

ในกรณีที่ประธาน   ก .พ.ค.   สั่งใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ถูกคัดคานถอนตัวจาก 
การพิจารณา  ใหประธาน  ก.พ.ค.  แตงต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเอง
ปฏิบัติหนาที่แทนตามความจําเปน 

ขอ ๔๑ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูใดเห็นวาตนมีกรณีอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ  ๓๙  หรือ
เห็นวามีเหตุอื่นที่อาจจะมีการกลาวอางในภายหลังไดวาตนไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติหนาที่โดย 
เที่ยงธรรม  ใหแจงตอประธาน  ก.พ.ค.  และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  ใหประธาน  ก.พ.ค.  
แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเองปฏิบัติหนาที่แทนตามความจําเปน   

ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาควรใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ขอถอนตัวปฏิบัติหนาที่
ตอไป  ใหนําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  ก.พ.ค.  เพื่อพิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
ปฏิบั ติหนาที่ตอไป   ถาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ที่ไมถูกคัดคาน  ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได  มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว 
ใหเปนที่สุด 

ขอ ๔๒ การที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ถูกสั่งใหงดการปฏิบัติหนาที่หรือกรรมการวินิจฉัย

อุทธรณผูที่ขอถอนตัวเพราะมีกรณีอันอาจถูกคัดคานนั้น  ยอมไมกระทบถึงการกระทําใด ๆ  ที่ไดกระทํา 

ไปแลว  แมวาจะไดดําเนินการหลังจากที่ไดมีการยื่นคําคัดคานนั้น 

หมวด  ๖ 
การจายสํานวนและการสั่งรับหรือไมรับอุทธรณไวพิจารณา 

 

 

ขอ ๔๓ ภายใตบังคับขอ  ๙๒  และขอ  ๙๓  เมื่อประธาน  ก.พ.ค.  ไดรับหนังสืออุทธรณ 
ตามขอ  ๓๒  แลว  ใหพิจารณาจายสํานวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๔๔  ถึงขอ  ๔๗  และให
แตงต้ังนิติกรผูแถลง  เวนแตในกรณีที่เห็นวาสํานวนใดไมจําเปนตองมีนิติกรผูแถลงจะไมแตงต้ังนิติกร 
ผูแถลงก็ได 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาอุทธรณเรื่องใดมีปญหาขอกฎหมายที่สําคัญ   
หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบตอการปฏิบัติราชการ  หรือจะเปนการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ราชการ  หรือกรณีเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับระบบคุณธรรมที่  ก.พ.ค.  สมควรเปนผูวินิจฉัยเอง   
ก็ใหจายสํานวนนั้นให  ก.พ.ค.  เปนองคคณะวินิจฉัย 

ในกรณีนี้ใหประธาน  ก.พ.ค.  แตงตั้งกรรมการ  ก.พ.ค.  คนหนึ่งเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  
เจาของสํานวน  โดยมีนิติกรผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาอุทธรณเรื่องใดเปนกรณีทั่วไปที่ไมมีลักษณะ 
ตามขอ   ๔๔   ก็ใหจายสํานวนอุทธรณนั้นใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคณะหนึ่งคณะใด 
เปนองคคณะวินิจฉัย 

ในกรณีนี้ใหประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคนหนึ่ง 

เปนเจาของสํานวน 

เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว  ใหเสนอ  ก.พ.ค.  พิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๔๖ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาอุทธรณเรื่องใดเปนอุทธรณที่ไมอาจรับไว

พิจารณาได  ก็ใหจายสํานวนอุทธรณนั้นให  ก.พ.ค.  เปนองคคณะวินิจฉัยหรือใหคณะกรรมการวินิจฉัย

อุทธรณคณะหนึ่งคณะใด  เปนองคคณะวินิจฉัย 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย  เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
นั้นแลว  ใหเสนอ  ก.พ.ค.  พิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๔๗ ในกรณีที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นวาอุทธรณเรื่องใด  เปนอุทธรณที่พิจารณาได   
ก็ใหจายสํานวนใหแก  ก.พ.ค.  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย  ในกรณีที่มี 
การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณขึ้นหลายคณะ  ใหประธาน  ก.พ.ค.  จายสํานวนตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนการเฉพาะ  ใหจายสํานวนใหตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่ต้ังไว 

(๒) ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแยกตามกลุมของสวนราชการ  หรือ 
พ้ืนที่ต้ังของสวนราชการใด  ใหจายสํานวนใหตรงกับกลุมหรือพ้ืนที่ต้ังของสวนราชการนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไมมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตาม   (๑)  หรือ   (๒)  หรือมี 
การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยในลักษณะเดียวกันหลายคณะ  หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่รับผิดชอบ
เรื่องอุทธรณดังกลาวมีเรื่องอุทธรณคางการพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก  ซึ่งหากจายสํานวนเรื่องอุทธรณ
ใหแกคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณนั้นจะทําใหการพิจารณาลาชาหรือกระทบตอความยุติธรรม   
ใหจายสํานวนอุทธรณตามที่ประธาน  ก.พ.ค.  เห็นสมควรวาจะจายสํานวนเรื่องอุทธรณใหแก
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคณะใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย  เมื่อวินิจฉัยแลว  ใหเสนอ  ก.พ.ค.  
พิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ขอ ๔๘ กรรมการเจาของสํานวน   อาจกําหนดประเด็นใหนิติกรผูรับผิดชอบสํานวน  
วิเคราะหและพิจารณาทําความเห็นเสนอองคคณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาสั่งรับหรือไมรับอุทธรณ 
ไวพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่มีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด  ๑  
และเปนอุทธรณที่รับไวพิจารณาได   ก็ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําสั่ งรับอุทธรณนั้นไว พิจารณา   
แลวดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

(๒) ถา เห็นว า เปนอุทธรณที่ ยั งไมชัด เจนหรือ ท่ียั งมีการดํ า เนินการโดยไมถูกตอง 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด  ๑  ก็ใหมีคําสั่งใหผูอุทธรณดําเนินการแกไขเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาเจ็ดวัน  หากไมมีการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด  ก็ใหเสนอองคคณะวินิจฉัย 
เพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉัย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาตามขอ  ๔๙  ก็ใหเสนอองคคณะวินิจฉัย 

เพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉัย 

ขอ ๔๙ อุทธรณดังตอไปนี้  เปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณา 

(๑) เปนเรื่องที่ไมอาจอุทธรณตอ  ก.พ.ค.  ไดตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง 

(๒) ผูอุทธรณมิใชเปนผูมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง 

(๓) เปนอุทธรณที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๑๑๔  วรรคหนึ่ง 

(๔) เปนเรื่องที่ไดเคยมีการอุทธรณและไดมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว 

(๕) เปนกรณีตามขอ  ๔๘  (๒)  และ  (๓) 

สําหรับทายาทผูมีสิทธิยื่นอุทธรณแทน  ตามที่กําหนดไวในหมวด  ๒  หากมีกรณีตามที่กําหนด

ไวในวรรคหนึ่ง  (๑)  ถึง  (๕)  ใหถือวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาเชนกัน 

ขอ ๕๐ เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนตามขอ  ๔๘  (๒)  

หรือ  (๓)  แลว  ใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่  ก.พ.ค.  เปนองคคณะวินิจฉัย 

 (ก) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาตามขอ  ๔๙  ก็ใหมีคําวินิจฉัยไมรับ

อุทธรณนั้นไวพิจารณา  และสั่งจําหนายอุทธรณนั้นออกจากสารบบ   

 (ข) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่รับไวพิจารณาได  ก็ใหสั่งรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาและให

กรรมการ  ก.พ.ค.  เจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย 

 (ก) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาตามขอ  ๔๙  ก็ใหมีคําวินิจฉัยไมรับ

อุทธรณนั้นไวพิจารณาและเสนอ  ก.พ.ค.  พิจารณาวินิจฉัย  เมื่อ  ก.พ.ค.  วินิจฉัยแลว  ใหจําหนาย

อุทธรณนั้นออกจากสารบบ   

 (ข) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่รับไวพิจารณาได  ก็ใหสั่งรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาและให

กรรมการเจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๗ 
การแสวงหาขอเท็จจริง 

 

 

สวนที่  ๑ 
การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ  คําแกอุทธรณ  คําคัดคานคาํแกอุทธรณ   

และคําแกอุทธรณเพ่ิมเติม 
 

 

ขอ ๕๑ เมื่อกรรมการเจาของสํานวน  เห็นวาอุทธรณใดเปนอุทธรณที่สมบูรณครบถวน   
ใหมีคําสั่งใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  โดยสงสําเนา
คําอุทธรณและสําเนาพยานหลักฐานไปดวย  ในกรณีที่เห็นสมควรจะกําหนดประเด็นที่คูกรณีในอุทธรณ
ตองทําคําแกอุทธรณ  หรือใหจัดสงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ  หรือท่ีจะเปนประโยชนแกการพิจารณา
ดวยก็ได   

ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบอุทธรณมีปริมาณหรือสภาพที่ทําใหการสงสําเนาใหแก

คูกรณีในอุทธรณเปนภาระอยางมาก  ใหสงสําเนาอุทธรณไปพรอมกับรายการพยานหลักฐานที่คูกรณี 

ในอุทธรณอาจขอดูหรือขอรับไดที่  ก.พ.ค.   

ขอ ๕๒ ใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณโดยชัดแจงแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับขอหา 

ที่ปรากฏในหนังสืออุทธรณและคําขอทายอุทธรณ  และเหตุแหงการนั้น  พรอมสงพยานหลักฐานตามที่

กรรมการเจาของสํานวนกําหนด  โดยจัดทําสําเนาคําแกอุทธรณ  และสําเนาพยานหลักฐาน  หรือ 

ตามจํานวนที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนดยื่นมาพรอมกับคําแกอุทธรณดวย  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  แตตองไมเกินสามสิบวนั  นับแตวันที่ไดรับสําเนาหนังสืออุทธรณ   

ขอ ๕๓ ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนเห็นวาคําแกอุทธรณของคูกรณีในอุทธรณ 

ไมครบถวนหรือชัดเจนเพียงพอ  จะสั่งใหคูกรณีในอุทธรณดําเนินการแกไขหรือจัดทําคําแกอุทธรณ 

สงมาใหมก็ได 

ขอ ๕๔ ในกรณีที่คูกรณีในอุทธรณมิไดจัดทําคําแกอุทธรณ  พรอมทั้งพยานหลักฐานยื่นตอ

กรรมการเจาของสํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาคูกรณีในอุทธรณยอมรับขอเท็จจริง 

ตามขออุทธรณและใหกรรมการเจาของสํานวนพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 



หนา   ๑๗ 
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ในกรณีที่คูกรณีในอุทธรณมิไดยื่นคําแกอุทธรณภายในระยะเวลาที่กําหนด  คูกรณีในอุทธรณ

ตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ทําใหไมสามารถยื่นคําแกอุทธรณไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

แตตองไมเกินเจ็ดวัน 

ขอ ๕๕ เมื่อคูกรณีในอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณแลว  ใหกรรมการเจาของสํานวนสงสําเนา 

คําแกอุทธรณพรอมทั้งสําเนาพยานหลักฐานไปยังผูอุทธรณเพื่อใหผูอุทธรณคัดคานหรือยอมรับคํา 

แกอุทธรณ  หรือพยานหลักฐานที่คูกรณีในอุทธรณยื่นตอกรรมการเจาของสํานวน  ในการนี้  จะกําหนด

ประเด็นใหผูอุทธรณตองชี้แจงหรือใหจัดสงพยานหลักฐานใด ๆ  ดวยก็ได 

ถาผูอุทธรณประสงคจะคัดคานคําแกอุทธรณ  ใหทําคําคัดคานคําแกอุทธรณยื่นตอกรรมการ

เจาของสํานวนภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําแกอุทธรณ 

ถาผูอุทธรณไมประสงคจะทําคําคัดคานคําแกอุทธรณ  แตประสงคจะใหพิจารณาอุทธรณ

ตอไป  ใหแจงเปนหนังสือใหทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาผูอุทธรณไมดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม  ใหกรรมการเจาของสํานวนสั่งจําหนาย

อุทธรณออกจากสารบบก็ได 

ขอ ๕๖ คําคัดคานคําแกอุทธรณของผูอุทธรณใหมีไดเฉพาะในประเด็นที่ไดยกขึ้นกลาว 

ในคําอุทธรณ  คําแกอุทธรณของคูกรณีในอุทธรณ  หรือท่ีกรรมการเจาของสํานวนกําหนด 

ถาผูอุทธรณทําคําคัดคานคําแกอุทธรณโดยมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มขึ้นใหมตางจากคําอุทธรณ  

คําแกอุทธรณของคูกรณีในอุทธรณ  หรือท่ีกรรมการเจาของสํานวนกําหนด  ใหสั่งไมรับประเด็นหรือ 

คําขอใหมนั้นไวพิจารณา 

ขอ ๕๗ ใหกรรมการเจาของสํานวนสงสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณของผูอุทธรณใหแก

คูกรณีในอุทธรณ  เพื่อยื่นคําแกอุทธรณเพิ่มเติมตามจํานวนที่กําหนดภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับ

สําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด   

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือเมื่อคูกรณีในอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณเพ่ิมเติมแลว  

หากกรรมการเจาของสํานวนเห็นวาเรื่องอุทธรณมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาหรือมีคําวินิจฉัยชี้ขาด

ไดแลว  ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอ

องคคณะวินิจฉัย  เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สวนที่  ๒ 
การแสวงหาขอเท็จจริงขององคคณะวินิจฉัย 

 

 

ขอ ๕๘ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดตาม
ความเหมาะสม  ในการนี้อาจแสวงหาขอเท็จจริงจากพยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยานผูเชี่ยวชาญ   
หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีที่ปรากฏในคําอุทธรณ  คําแกอุทธรณ  
คําคัดคานคําแกอุทธรณ  หรือคําแกอุทธรณเพ่ิมเติม  ในการแสวงหาขอเท็จจริงเชนวานั้นองคคณะวินิจฉัย
อาจดําเนินการตามที่กําหนดในสวนนี้หรือตามที่เห็นสมควร 

ในการแสวงหาขอเท็จจริงขององคคณะวินิจฉัย  ถาตองมีการใหถอยคําของคูกรณี  พยาน   

หรือบุคคลใด ๆ  ใหองคคณะวินิจฉัยเปนผูซักถาม 

ขอ ๕๙ องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจออกคําสั่งเรียกคูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา 

ไดตามที่เห็นสมควร 

คําสั่งขององคคณะวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเด็นขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวน 

ไวดวยก็ได 

องคคณะวินิจฉัยตองแจงกําหนดการไตสวนใหคูกรณีที่เกี่ยวของทราบลวงหนาเพื่อเปดโอกาส

ใหคูกรณีนั้นคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงได  แตถาขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวนเปนขอเท็จจริงที่ไมมี

ผลกระทบตอการพิจารณาวินิจฉัย  หรือคูกรณีที่เกี่ยวของไดทราบขอเท็จจริงนั้นมากอนแลวจะไมแจง

กําหนดการไตสวนใหคูกรณีนั้นทราบก็ได 

พยานที่ องคคณะวินิ จฉั ยมีคํ าสั่ ง เรี ยกมาใหถอยคํ าอาจ เสนอพยานหลักฐานใด  ๆ   

เพื่อประกอบการใหถอยคําของตนได  ถาพยานหลักฐานนั้นอยูในประเด็นที่องคคณะวินิจฉัยไดมีคําสั่ง

ใหมีการไตสวน 

ขอ ๖๐ ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรจะรับฟงถอยคําของบุคคลใด  และเปนกรณี 

ที่ตองใชลาม  ใหจัดหาลามโดยลามอาจไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับการมาใหถอยคําของพยาน

ผูเชี่ยวชาญก็ได 

ขอ ๖๑ กอนใหถอยคํ า   คูกรณี   หรือพยาน   ตองสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือ 

จารีตประเพณีแหงชาติของตน  หรือกลาวคําปฏิญาณวาจะใหถอยคําตามสัตยจริง 
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ใหคูกรณี  หรือพยาน  แจงชื่อ  นามสกุล  ที่อยู  อายุ  และอาชีพ  และในกรณีที่พยานมี 
ความเกี่ยวพันกับคูกรณีคนหนึ่งคนใด  ใหแจงดวยวามีความเกี่ยวพันกันอยางไร 

ในขณะที่พยานคนหนึ่งกําลังใหถอยคํา  คูกรณีจะอยูดวยหรือไมก็ได  แตหามมิใหพยานคนอื่น
อยูในสถานที่นั้น  เวนแตองคคณะวินิจฉัยจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น  หรือเปนกรณีที่กําหนดไวในวรรคสี่ 

พยานที่ใหถอยคําแลวอาจถูกเรียกมาใหถอยคําอีกในวันเดียวกันหรือวันอื่น  และอาจถูกเรียก 
มาใหถอยคําพรอมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได 

เมื่อคูกรณี  หรือพยาน  ใหถอยคําเสร็จแลว  ใหองคคณะวินิจฉัยอานบันทึกการใหถอยคํา
ดังกลาว  ใหคูกรณีหรือพยานฟงและใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  ในกรณีที่คูกรณี  หรือพยาน   
ลงลายมือชื่อไมได  หรือไมยอมลงลายมือชื่อใหจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือชื่อเชนวานั้นไว 

ขอ ๖๒ เมื่อองคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ  องคคณะวินิจฉัยอาจมีคําสั่ง
ต้ังพยานผูเชี่ยวชาญเพื่อศึกษา  ตรวจสอบ  หรือวิเคราะหเรื่องใดเกี่ยวกับอุทธรณอันมิใชเปนการวินิจฉัย
ขอกฎหมาย  แลวใหทํารายงานหรือใหถอยคําตอองคคณะวินิจฉัยได 

รายงานหรือบันทึกการใหถอยคําของพยานผูเชี่ยวชาญ  ใหสงสําเนาใหคูกรณีที่เกี่ยวของเพ่ือทํา
ขอสังเกตเสนอตอองคคณะวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่องคคณะวินิจฉัยกําหนด 

องคคณะวินิจฉัยอาจมีคําสั่งใหพยานผูเชี่ยวชาญมาใหถอยคําประกอบการรายงานของตนได 
องคคณะวินิจฉัยตองแจงกําหนดการใหถอยคําของพยานผูเชี่ยวชาญใหคูกรณีที่เกี่ยวของ 

ทราบลวงหนา  เพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงได 
ขอ ๖๓ องคคณะวินิจฉัยหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากองคคณะวินิจฉัยมีอํานาจ   

ไปตรวจสอบสถานที่  บุคคล  หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได 
ใหแจงวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะไปตรวจสอบใหคูกรณีทราบลวงหนาเพื่อเปดโอกาส 

ใหคูกรณีคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงได  โดยคูกรณีจะไปรวมในการตรวจสอบดังกลาวหรือไมก็ได 
องคคณะวินิจฉัยหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากองคคณะวินิจฉัยตองบันทึกการตรวจสอบ

และการใหถอยคําของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไวในสํานวนดวย 

ขอ ๖๔ ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหายหรือ

ยากแกการนํามา  หรือถาคูกรณีฝายใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจะอางอิงอาจสูญหายเสียกอนที่จะมี

การไตสวน  หรือเปนการยากที่จะนํามาไตสวนในภายหลัง  บุคคลนั้นหรือคูกรณีฝายนั้นอาจยื่นคําขอ 

ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําสั่งใหไตสวนพยานหลักฐานนั้นไวทันที 
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เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับคําขอแลว  ใหมีคําสั่งเรียกผูขอและคูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา  และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว  ใหสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร  
ถาสั่งอนุญาต  ใหไตสวนพยานไดตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ 
การนั้นใหองคคณะวินิจฉัยเก็บรักษาไว 

ในกรณีที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร

และยังมิไดเขามาในเรื่องนั้น  เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  ใหสั่งคําขอตามที่

เห็นสมควร  ถาสั่งอนุญาต  ก็ใหไตสวนพยานไปฝายเดียว 

ขอ ๖๕ ในการแสวงหาขอ เท็จจริงตามสวนนี้   องคคณะวินิจฉัยจะออกคําสั่ งใหมี 

การบันทึกเสียง  ภาพ  หรือเสียงและภาพ  ตลอดเวลาหรือสวนหนึ่งสวนใดของการดําเนินการนั้น 

เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาก็ได 

หมวด  ๘ 
การสรุปสํานวน 

 

 

ขอ ๖๖ เมื่อกรรมการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ  คําแกอุทธรณของ

คูกรณี  รวมทั้งขอเท็จจริงอื่นที่ไดมาตามหมวด  ๗  แลว  เห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอสามารถมีคําวินิจฉัย 

ชี้ขาดไดแลว  ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวน  และเสนอบันทึกดังกลาว 

พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอใหองคคณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

ขอ ๖๗ บันทึกสรุปสํานวนอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) ชื่อผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ 

(๒) สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากคําอุทธรณและเอกสารอื่น ๆ  ของคูกรณี  รวมทั้งพยานหลักฐาน

ตาง ๆ  และสรุปคําขอของผูอุทธรณ 

(๓) สรุปขอเท็จจริงที่กรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม  (ถามี) 

(๔) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยท้ังขอกฎหมายและขอเท็จจริง 

(๕) ความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยและคําขอ 

ของผูอุทธรณ 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

บันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวนตาม  (๒)  ใหสงใหแกคูกรณีทราบลวงหนา 

ไมนอยกวาเจ็ดวัน  กอนวันนั่งพิจารณาครั้งแรกตามขอ  ๗๖ 

ขอ ๖๘ เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดมีคําสั่งรับอุทธรณแลว  หากกรรมการเจาของสํานวนเห็นวา

สามารถจะวินิจฉัยไดจากขอเท็จจริงในคําอุทธรณนั้น  โดยไมตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงอีก  

หรือเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดจากคําชี้แจงของคูกรณีและหรือจากการแสวงหาขอเท็จจริงในภายหลังไมวา

ในขณะใดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได  โดยไมตองแสวงหาขอเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนตามที่

กําหนดไวในหมวด   ๗   ใหกรรมการเจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอ 

องคคณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอ ๖๙ เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับสํานวนจากกรรมการเจาของสํานวนแลว  หากเห็นวาไมมี

กรณีที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม  ใหมีคําสั่งกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหา

ขอเท็จจริงในเรื่องนั้น 

ใหองคคณะวินิจฉัยแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงลวงหนา 

ไมนอยกวาสิบวัน 

บรรดาคําอุทธรณเพิ่มเติม  คําแกอุทธรณ  คําคัดคานคําแกอุทธรณ  คําแกอุทธรณเพิ่มเติม  

รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ  ที่ยื่นหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง  ไมใหรับไวเปนสวนหนึ่ง 

ของอุทธรณ  และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีที่เกี่ยวของ 

ขอ ๗๐ เมื่อกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงแลว  ใหกรรมการเจาของสํานวน 

สงสรุปสํานวนใหนิติกรผูแถลง  (ถามี)  เพื่อจัดทําคําแถลงโดยเร็ว 

คําแถลงใหจัดทําเปนหนังสือ  เวนแตเรื่องอุทธรณใดเปนเรื่องเรงดวน  หรือเปนเรื่องที่มี

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมยุงยาก  นิติกรผูแถลงจะเสนอคําแถลงดวยวาจาแทนคําแถลงเปนหนังสือ

หลังจากที่ไดหารือกับองคคณะวินิจฉัยแลวก็ได  ในการแถลงดวยวาจา  นิติกรผูแถลงตองจัดทําบันทึก 

คําแถลงดังกลาวเปนหนังสือกลาวถึงขอสาระสําคัญในคําแถลงติดไวในสํานวนอุทธรณดวย   

โดยจะจัดทํากอนหรือหลังการเสนอคําแถลงดวยวาจาก็ได 

เมื่อนิติกรผูแถลง  ไดจัดทําคําแถลงเปนหนังสือหรือสามารถเสนอคําแถลงดวยวาจาไดแลว   

ใหองคคณะวินิจฉัยกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรกตอไป 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๙ 
การรับฟงพยานหลักฐาน 

 

 

ขอ ๗๑ คูกรณีฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงใด ๆ  เพื่อสนับสนุนขออางของตนมีหนาที่เสนอ

พยานหลักฐานตอองคคณะวินิจฉัย  กรรมการเจาของสํานวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวในเบื้องตน  

เวนแตขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไป  หรือซึ่งไมอาจโตแยงได  หรือที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรับแลว  

หรือพยานหลักฐานนั้นอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง  เจาหนาที่ของรัฐ  หรือบุคคลอื่น 

ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูกรณีฝายใด  คูกรณีฝายนั้นตองพิสูจนแตเพียงวา

ตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว 

ขอ ๗๒ องคคณะวินิจฉัย  กรรมการเจาของสํานวน  มีดุลพินิจที่จะรับฟงพยานหลักฐาน 

ที่ไดรับมาตามกระบวนพิจารณาโดยไมจํากัดเฉพาะที่เสนอโดยคูกรณี  แตพยานหลักฐานนั้นจะตองเปน

พยานหลักฐานที่คูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู  ทราบ  และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน

หรือหักลาง 

ขอ ๗๓ ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได  ถาหาตนฉบับไมได  สําเนาที่รับรองวา

ถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได 

การอางหนังสือราชการเปนพยาน  แมตนฉบับยังมีอยู  จะสงสําเนาที่เจาหนาที่รับรองวาถูกตอง

ก็ได  เวนแตองคคณะวินิจฉัย  กรรมการเจาของสํานวน  จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

ขอ ๗๔ องคคณะวินิจฉัย  กรรมการเจาของสํานวน  อาจรับฟงขอมูลท่ีบันทึกสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรหรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐานในสํานวนได  แตการบันทึกและ

การประมวลผลนั้นตองเปนไปโดยถูกตองและตองมีคํารับรองของบุคคลที่เกี่ยวของหรือดําเนินการนั้น 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการรับฟงขอมูลท่ีบันทึกไวหรือไดมาจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นดวยโดยอนุโลม 

ขอ ๗๕ องคคณะวินิจฉัยอาจรับฟงพยานบอกเลาเปนพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอื่น

ไดเมื่อเห็นวา 

(๑) ตามสภาพ  ลักษณะ  แหลงที่มา  และขอเท็จจริงแวดลอมการบอกเลา  หรือพยานบอกเลานั้น

มีความนาเชื่อถือหรือ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) มีเหตุจําเปนเนื่องจากไมสามารถนําบุคคลซึ่งเปนผูที่ไดเห็น  ไดยิน  หรือทราบขอความ
ในเรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นมาใหถอยคําเปนพยานได  และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน 
แหงความยุติธรรมที่จะรับฟงพยานบอกเลานั้น 

หมวด  ๑๐ 
การนั่งพิจารณาอุทธรณ  และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

 

 

สวนที่  ๑ 
การนั่งพิจารณาอุทธรณ  และการแถลงของนิติกรผูแถลงประจําสํานวน 

 

 

ขอ ๗๖ ในการพิจารณาอุทธรณ  ใหองคคณะวินิจฉัยจัดใหมีการนั่งพิจารณาอุทธรณ 
อยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนา   เวนแตกรณีที่มีคําวินิจฉัย   
ไมรับอุทธรณและใหจําหนายอุทธรณออกจากสารบบความ  ไมตองมีการนั่งพิจารณาอุทธรณนั้น 

องคคณะวินิจฉัยตองแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรกใหคูกรณีทราบลวงหนา 
ไมนอยกวาเจ็ดวันเพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีไดแถลงสรุปอุทธรณและคําแกอุทธรณของตน   

ขอ ๗๗ ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรก  หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงสรุปอุทธรณ
หรือคําแกอุทธรณของตนเปนหนังสือ  ใหยื่นคําแถลงเปนหนังสือกอนวันนั่งพิจารณาอุทธรณหรือ 
อยางชาที่สุดในระหวางการนั่งพิจารณาอุทธรณ   

คําแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกขอเท็จจริงที่ไมเคยยกขึ้นอางไวแลวไมได  เวนแตเปนขอเท็จจริง 
ที่เปนประเด็นสําคัญในเรื่องอุทธรณ  ซึ่งคูกรณีผูยื่นสามารถพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนหรือพฤติการณ
พิเศษที่ทําใหไมอาจเสนอตอองคคณะวินิจฉัยไดกอนหนานั้น  แตองคคณะวินิจฉัยจะรับฟงขอเท็จจริง
ดังกลาวไดตอเมื่อไดเปดโอกาสใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลางแลว 

คูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได  โดยใหองคคณะ
วินิจฉัยพิจารณาสั่งอนุญาตเทาที่เกี่ยวของกับคําแถลงและจําเปนแกเรื่องอุทธรณเทานั้น  คําสั่งดังกลาว 
ใหเปนที่สุด 

ในวันนั่งพิจารณาเรื่องอุทธรณ  คูกรณีจะไมมาในวันนั่งพิจารณาอุทธรณก็ได  แตความในขอนี้
ไมตัดอํานาจองคคณะวินิจฉัยท่ีจะออกคําสั่งเรียกใหคูกรณี  หนวยงานทางปกครอง  เจาหนาที่ของรัฐ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา  หรือใหความเห็นเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  หรือพยานหลักฐานใด ๆ  
ใหแกองคคณะวินิจฉัย 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๗๘ เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาครั้งแรก  ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอสรุปขอเท็จจริง
และประเด็นของเรื่องนั้น  แลวใหคูกรณีแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือท่ีไดยื่นไวตามขอ  ๗๗  
โดยใหผูอุทธรณแถลงกอน 

คําแถลงดวยวาจาของคูกรณีตองกระชับและอยูในประเด็น  โดยไมอาจยกขอเท็จจริง  หรือ 
ขอกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือ 

ในกรณีที่คูกรณีฝายใดไมยื่นคําแถลงเปนหนังสือ  แตมาอยูในวันนั่งพิจารณาครั้งแรก  คูกรณี
ฝายนั้นจะแถลงดวยวาจาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากองคคณะวินิจฉัย  หรือองคคณะวินิจฉัยสั่งใหแถลง 

ขอ ๗๙ ในการนั่งพิจารณาอุทธรณ  ใหองคคณะวินิจฉัยเปนผูซักถามคูกรณีและพยาน   
และใหนําขอ  ๖๐  ขอ  ๖๑  และขอ  ๖๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๘๐ ใหกรรมการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริง  
และขอกฎหมายตอองคคณะวินิจฉัย  ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ  เกี่ยวกับเรื่องนั้น 

ในระหวางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปดโอกาสใหคูกรณีไดทราบถึงขออางหรือขอแยง
ของแตละฝาย  และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพ่ือยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงหรือ 
ขอกฎหมายได  เมื่อกรรมการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแลว  
ก็ใหทําความเห็นเสนอใหองคคณะวินิจฉัย  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง  ใหกรรมการเจาของสํานวนกําหนดใหคูกรณีแสดง
พยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริง 
ตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่งแลวแตกรณี  และใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย
ตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงเรื่องใหลาชา  ให  ก.พ.ค.  รายงานผูบังคับบัญชา  ผูกํากับดูแล   
ผูควบคุมหรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได 

ขอ ๘๑ กอนวันนั่งพิจารณาอุทธรณใหกรรมการเจาของสํานวนสงมอบเรื่องอุทธรณใหนิติกร
ผูแถลงพิจารณา  และใหจัดทําสรุปขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  และความเห็นของตนในการวินิจฉัยเรื่องนั้น
เสนอตอองคคณะวินิจฉัย  และใหการชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น   
และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนั้นได  แตไมมีสิทธิ
ออกเสียงในการวินิจฉัยเรื่องนั้น 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหประธาน  ก.พ.ค.  ต้ังนิติกรผูแถลงจากบัญชีรายชื่อนิติกรผูแถลงประจําสํานวนที่เลขาธิการ  

ก.พ.  ประกาศตั้งไว 

ขอ ๘๒ ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ  ถาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอกําหนดที่กําหนดไวเพ่ือ

รักษาความสงบเรียบรอย  และองคคณะวินิจฉัยไดมีคําสั่งใหคูกรณีฝายนั้นออกไปเสียจากบริเวณ 

หองพิจารณา  องคคณะวินิจฉัยจะนั่งพิจารณาอุทธรณตอไปลับหลังคูกรณีฝายนั้นก็ได 

ขอ ๘๓ ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ  เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบ

ประกอบคําแถลงของคูกรณีแลว  ใหนิติกรผูแถลงชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยเพ่ือประกอบคํา

แถลงการณเปนหนังสือท่ีไดเสนอไวแลวหรือเสนอคําแถลงดวยวาจาตามที่กําหนดไวในขอ  ๘๑   

โดยบุคคลซึ่งมิไดรับอนุญาตจากองคคณะวินิจฉัยจะอยูในหองพิจารณาในขณะนิติกรผูแถลงชี้แจงหรือ

เสนอคําแถลงดวยวาจาไมได 

ในกรณีที่นิติกรผูแถลงเห็นวา  จากคําแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลง

ของคูกรณี  ทําใหขอเท็จจริงในการพิจารณาอุทธรณเปลี่ยนไปและมีผลกระทบตอคําแถลงเปนหนังสือ 

ที่เสนอไวแลว  หรือตอคําแถลงดวยวาจาที่จะเสนอ  นิติกรผูแถลงจะจัดทําคําแถลงเปนหนังสือขึ้นใหม

หรอืเสนอคําแถลงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาในวันอื่นก็ได 

สวนที่  ๒ 
การทําคําวินิจฉัยและคําสั่ง 

 

 

ขอ ๘๔ เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงของนิติกรผูแถลงแลว  ใหองคคณะวินิจฉัยนัดประชุมปรึกษา

เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  หรือมีคําสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 

ขอ ๘๕ คําวินิจฉัยหรือคําสั่งอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) ชื่อผูอุทธรณ 

(๒) ชื่อคูกรณีในอุทธรณ 

(๓) สรุปอุทธรณและคาํขอของผูอุทธรณ 

(๔) สรุปคําแกอุทธรณ 

(๕) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย 
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(๖) คําวินิจฉัยแตละประเด็นพรอมทั้งเหตุผล 

(๗) สรุปคําวินิจฉัยท่ีกําหนดใหคูกรณีปฏิบัติหรือดําเนินการตอไป 

คําวินิจฉัยหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อขององคคณะวินิจฉัยท่ีนั่งพิจารณาและ

วินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย  ถาผูใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหผูนั้นจดแจงเหตุดังกลาวไว

ในคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้นดวย 

ขอ ๘๖ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยตามขอ  ๕๐  หรือ 

มีคําวินิจฉัยเปนอยางอื่น  ดังนี้ 

  ก. การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 

   (๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระดับโทษ

เหมาะสมแลว  ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 

   (๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย  ใหมีคําวินิจฉัย

ใหยกเลิกคําสั่ง  และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง 

   (๓) ถาเห็นวาการดําเนินการทางวินัยถูกตองตามกฎหมายและผูอุทธรณ 

ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีคําวินิจฉัยใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  แตถาเห็นวา 

ผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  จะลดโทษต่ํากวาปลดออกไมได 

   (๔) ถาเห็นวาการดําเนินการทางวินัยถูกตองตามกฎหมาย   และเห็นวา 

การกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดทางวินัย  หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณ 

กระทําผิดวินัย  ใหมีคําวินิจฉัยใหยกโทษ 

   (๕) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ใหมี   

คําวินิจฉัยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

  ข. กรณีอุทธรณคําสั่งใหออกจากราชการ 

   (๑) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย  

และเหมาะสมแกกรณีแลว  ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 

   (๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย  

ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําสั่งและใหผูบังคับบัญชาดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง 
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   (๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกตองตามกฎหมายและเห็นวายัง 
ไมมีเหตุที่จะใหผูอุทธรณออกจากราชการ  ในกรณีเชนนี้ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําสั่งและใหผูอุทธรณ
กลับเขารับราชการตอไป 

   (๔) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งใหออกจากราชการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  
ใหมีคําวินิจฉัยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณหรือดําเนินการอื่นใด
เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม  ใหมีคําวินิจฉัยตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  องคคณะวินิจฉัยจะมีคําวินิจฉัยใหเพ่ิมโทษไมได  เวนแต   
เปนกรณีที่ไดรับแจงจาก  ก.พ.  ตามมาตรา  ๑๐๔  วาสมควรเพิ่มโทษ  จึงจะมีคําวินิจฉัยใหเพ่ิมโทษ 
ผูอุทธรณได 

ขอ ๘๗ ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนผูใดมีความเห็นแยง  ใหผูนั้นมีสิทธิทําความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลของตนรวมไวในคําวินิจฉัยนั้นได 

ขอ ๘๘ การประชุมของ  ก.พ.ค.  หรือองคคณะวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบ  ก.พ.ค.   
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการ  ก.พ.ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  และคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข   

ขอ ๘๙ เมื่อองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่งชี้ขาดเรื่องอุทธรณ  หรือประเด็นขอใด
แหงเรื่องอุทธรณแลว  หามมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในองคคณะวินิจฉัยนั้นอันเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ
หรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวนั้น 

เรื่องอุทธรณที่ไดมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแลว  หามมิใหคูกรณีเดียวกันอุทธรณ 
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน 

ขอ ๙๐ เมื่อไดมีการวินิจฉัยอุทธรณแลว  ใหแจงผลแหงคําวินิจฉัยนั้นใหคูกรณีทราบโดยเร็ว 
ใหสํานักงาน  ก.พ.  จัดใหมีคําวินิจฉัยอุทธรณไวเพื่อใหผูมีสวนไดเสียเขาตรวจดู  หรือ 

ขอสําเนาที่มีการรับรองถูกตองได 
ขอ ๙๑ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต

วันที่ประธาน  ก.พ.ค.  ไดรับอุทธรณ  เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว  ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง  โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน
และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 
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หมวด  ๑๑ 
การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของนิติกรผูรับผิดชอบสํานวน 

นิติกรผูแถลงประจําสํานวนและพนักงานผูรับอุทธรณ 
 

 

ขอ ๙๒ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงตั้งหรือมอบหมายผูดํารงตําแหนงนิติกรระดับผูเชี่ยวชาญ
เปนนิติกรผูแถลงประจําสํานวน  จัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง  ขอกฎหมายและความเห็นของตนในการ
วินิจฉัยเรื่องอุทธรณนั้น  เสนอตอองคคณะวินิจฉัยตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙๓ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงตั้งนิติกรของสํานักงาน  ก.พ.  เปนนิติกรผูรับผิดชอบ
สํานวน  เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙๔ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  แตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน  ก.พ.  เปนพนักงานผูรับอุทธรณ  
เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับอุทธรณ  การตรวจอุทธรณ  และการดําเนินงานทางธุรการอยางอื่น 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

หมวด  ๑๒ 
การนับระยะเวลา 

 

 

ขอ ๙๕ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.พ.ค.  นี้  สําหรับเวลาเริ่มตน  ใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา   สวนเวลาสุดสิ้น   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ  ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ศราวุธ  เมนะเศวต 
ประธานกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

 
 
 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.ค.  ฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๔  มาตรา  ๑๑๕   
และมาตรา   ๑๒๑   แห งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบข าราชการพลเรื อน   พ .ศ .   ๒๕๕๑   บัญญัติ ให 
ผู ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้   หรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา   ๑๑๐  (๑)  (๓)  (๕)   
(๖)  (๗)  และ   (๘)  มี สิทธิ อุทธรณตอ   ก .พ .ค.   หลักเกณฑและวิ ธีการอุทธรณ   และการพิจารณา 
วินิจฉัยอุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.ค.  นี้ 
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