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กฎ ก.พ.ค. 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ และ

มาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงออกกฎ ก.พ.ค. 
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  กฎ ก.พ.ค. นี้เรียกว่า “กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ข้อ ๒๑  กฎ ก.พ.ค. นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในกฎ ก.พ.ค. นี้ 
“ผู้อุทธรณ์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ และผู้ที่รับมอบหมายให้อุทธรณ์แทน 
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 
“คู่กรณีในอุทธรณ์” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษทางวินัยหรือสั่งให้ออก

จากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 

“พนักงานผู้รับอุทธรณ์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สํานักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้
เป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการรับอุทธรณ์ การตรวจหนังสืออุทธรณ์ 

“นิติกรผู้รับผิดชอบสํานวน” หมายความว่า นิติกรที่สํานักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้
รับผิดชอบสํานวนเรื่องอุทธรณ์ 

“นิติกรผู้แถลง” หมายความว่า นิติกรผู้แถลงประจําสํานวนที่สํานักงาน ก.พ. ได้
มอบหมายให้เป็นผู้แถลงเรื่องอุทธรณ์ต่อองค์คณะวินิจฉัย 

“กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์” หมายความว่า กรรมการ ก.พ.ค. และบุคคลซึ่งได้รับ
แต่งต้ังจาก ก.พ.ค. เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

“องค์คณะวินิจฉัย” หมายความว่า ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 
ก.พ.ค. ต้ังเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ และต้องมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อย่าง
น้อยสองคนจึงจะเป็นองค์คณะวินิจฉัย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๙ ก/หน้า ๑/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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“กรรมการเจ้าของสํานวน” หมายความว่า กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์และประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากประธาน ก.พ.ค. ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
สํานวนเรื่องอุทธรณ์ 

 
ข้อ ๔  ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ

หรือคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือที่

ประชุม ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 
ข้อ ๕  วิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่

กําหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 
ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง มิได้กําหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
ข้อ ๖  ระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้หรือตามที่ประธาน ก.พ.ค. 

เห็นสมควรหรือคู่กรณีมีคําขอ ประธาน ก.พ.ค มีอํานาจย่นหรือขยายได้ตามความจําเป็น เพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

 
ข้อ ๗  ในกรณีที่มิได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 

ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอเรื่องอุทธรณ์และตรวจอุทธรณ์ การแสวงหาข้อเท็จจริง 
การสรุปสํานวน การรับฟังพยานหลักฐาน หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างอื่นก่อนมีคํา
วินิจฉัย เมื่อองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่า
นั้นมีคําขอ องค์คณะวินิจฉัยมีอํานาจสั่งยกเลิกกระบวนพิจารณาที่ผิดกฎ ก.พ.ค. นั้นเสียทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 

ข้อความดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ 
ก่อนมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัย แต่ต้องไม่เกินแปดวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว หรือมิได้ให้สัตยาบัน
แก่การนั้น 

การยกเลิกกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่ง อันมิใช่เรื่องที่คู่กรณีละเลยไม่ดําเนิน
กระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎ ก.พ.ค. หรือที่องค์คณะวินิจฉัยกําหนดไว้ 
ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีนั้นในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นใหม่ให้ถูกต้องได้ 
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ข้อ ๘  การทําคําขอหรือคําร้องต่อ ก.พ.ค. ในกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. ให้
ทําเป็นหนังสือ เว้นแต่ ก.พ.ค. จะอนุญาตให้ทําด้วยวาจา ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ.ค. พิจารณาจดแจ้ง
ข้อความนั้นไว้ในรายงานกระบวนพิจารณา 

 
ข้อ ๙  ให้มีการจดแจ้งรายงานการไต่สวน การนั่งพิจารณาหรือการดําเนินกระบวน

พิจารณาใด ๆ ไว้ในรายงานกระบวนพิจารณารวมไว้ในสํานวนเรื่องอุทธรณ์ทุกครั้ง 
รายงานกระบวนพิจารณานั้น ให้มีรายละเอียดเก่ียวกับเลขเรื่องที่ ช่ือองค์คณะ

วินิจฉัย ช่ือคู่กรณี สถานที่ วันและเวลาที่ดําเนินการ ข้อความโดยย่อเกี่ยวกับเรื่องที่กระทํา และ
ลายมือชื่อองค์คณะวินิจฉัย ในกรณีที่กระบวนพิจารณาใดกระทําต่อหน้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือ
พยาน ให้คู่กรณีหรือพยานดังกล่าวลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วย 

 
ข้อ ๑๐  ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลใด จะต้องลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได หรือ

เครื่องหมายอย่างอื่นแทนการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือเอกสารใดเพื่อ
แสดงการรับรู้รายงานหรือบันทึกนั้น หรือเพื่อรับรองการอ่านหรือส่งเอกสารนั้น หากกระทําโดยมี
พยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้ว ให้ถือเสมอกับการลงลายมือชื่อ แต่ถ้ากระทําต่อหน้าองค์
คณะวินิจฉัยไม่จําต้องมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรอง 

ถ้าคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงาน บันทึก หรือเอกสาร
ดังกล่าว ลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้จดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นว่านั้นไว้ 

 
ข้อ ๑๑  การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อ ก.พ.ค. คู่กรณีจะยื่นด้วยตนเองหรือ

มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนยื่นต่อ ก.พ.ค. หรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ค. หรือจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองส่งเอกสารเป็นวันที่ย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อ ก.พ.ค. 

การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้มอบ ผู้รับมอบ และพยาน 

 
ข้อ ๑๒  ในกรณีที่ ก.พ.ค. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ค. ต้องแจ้งข้อความ 

หรือต้องส่งเอกสารใดให้แก่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้นั้นหรือผู้แทนของผู้นั้น
มิได้รับทราบข้อความหรือมิได้รับเอกสารจาก ก.พ.ค. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ค. ให้แจ้ง
ข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เว้นแต่ ก.พ.ค. จะมีคําสั่งให้แจ้ง
ข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืน 

ในกรณีที่คู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นคําขอต่อ ก.พ.ค. เพื่อขอให้มีการแจ้ง
ข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืน คู่กรณีหรือบุคคลซึ่งยื่นคําขอต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
แจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีดังกล่าว 

 
ข้อ ๑๓  การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ

รับให้ถือว่าวันที่ระบุในใบตอบรับเป็นวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ปรากฏวันที่ในใบตอบรับ ให้ถือว่าวันที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๔ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งเป็นวันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น 
หรือไม่ได้รับ 

การแจ้งข้อความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอ่ืนตามคําสั่ง ก.พ.ค. ให้ ก.พ.ค. กําหนดวันที่
ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งไว้ด้วย 

 
ข้อ ๑๔  การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารโดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลอ่ืนนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าในขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ ให้วางหรือปิด
หนังสือหรือเอกสารนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตํารวจ ข้าราชการอื่น 
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งในวันที่วางหรือปิดหนังสือหรือเอกสารนั้น 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รับ จะส่งหนังสือหรือเอกสารแก่บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่
หรือทํางานในสถานที่นั้นก็ได้ และให้ถือว่าผู้รับได้รับแจ้งในวันที่ได้ส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่บุคคล
นั้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่ง วาง หรือปิดหนังสือ หรือเอกสาร
ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ค. หรือ
บุคคลผู้นําไปส่ง มอบใบรับลงลายมือชื่อผู้รับ หรือมอบรายการส่งหนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผู้นําไปส่ง แล้วแต่กรณี ต่อ ก.พ.ค. เพื่อรวมไว้ในสํานวน 

ใบรับหรือรายงานตามวรรคสาม ต้องระบุวิธีส่ง เวลา วัน เดือน ปีที่ส่งหนังสือหรือ
เอกสาร รวมทั้งชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผู้นําไปส่ง ใบรับหรือรายงานดังกล่าวจะ
ทําโดยวิธีจดลงไว้ที่หนังสือหรือเอกสารต้นฉบับซึ่งยื่นต่อ ก.พ.ค. ก็ได้ 

 
ข้อ ๑๕  เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีย่ืนต่อ ก.พ.ค. หรือที่ ก.พ.ค. ได้มา ให้

เปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา หรือขอสําเนาอันรับรองถูกต้อง และ ก.พ.ค. อาจส่ง
สําเนาให้คู่กรณีตามกฎ ก.พ.ค. นี้ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่ 
ก.พ.ค. เห็นว่าจําเป็นต้องไม่เปิดเผยเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินงานของรัฐ 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชั้นความลับไว้ มีข้อความที่ไม่
เหมาะสม หรือมีข้อความที่อาจเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด ให้อยู่ในดุลพินิจของ ก.พ.ค. 
ที่จะไม่เปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา ขอสําเนาอันรับรองถูกต้อง หรือไม่ส่งสําเนาให้
คู่กรณี  ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดอํานาจ ก.พ.ค. ที่จะจัดให้มีการทําสรุปเรื่องและเปิดโอกาสให้คู่กรณีขอ
ตรวจดู ทราบ หรือคัดสําเนาสรุปเรื่อง หรือขอสําเนาอันรับรองถูกต้องของสรุปเรื่อง หรือส่งสําเนา
สรุปเรื่องดังกล่าวให้คู่กรณี 

 
ข้อ ๑๖  พยานเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับการให้ถ้อยคําของตนในสํานวน หรือ

บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียอาจยื่นคําขอต่อ ก.พ.ค. เพื่อขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับใน
สํานวน หรือขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกต้องก็ได้ แต่ทั้งนี้ ห้ามอนุญาตเช่นว่านั้นแก่ 

(๑) บุคคลภายนอก ในสํานวนที่พิจารณาโดยไม่เปิดเผย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) พยานหรือบุคคลภายนอก ในสํานวนที่ ก.พ.ค. ห้ามการตรวจหรือคัดสําเนา
เอกสารในสํานวนทั้งหมดหรือบางฉบับ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือประโยชน์
สาธารณะ 

(๓) พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือ
กรณี ที่ ก.พ.ค. เห็นว่าจําเป็นต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินการของรัฐ 

 
ข้อ ๑๗  คู่กรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไม่อาจขอตรวจดูหรือขอคัดสําเนา

เอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ ก.พ.ค. นิติกรผู้รับผิดชอบสํานวน นิติกรผู้แถลง กรรมการเจ้าของ
สํานวน หรือองค์คณะวินิจฉัยจัดทําขึ้น เพื่อใช้เป็นการภายในทั้งไม่อาจขอสําเนาอันรับรองถูกต้องของ
เอกสารนั้น 

 
ข้อ ๑๘  การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวนให้ผู้ขอตามข้อ ๑๕ หรือข้อ 

๑๖ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ขอเป็นผู้ตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ประธาน ก.พ.ค. กําหนด เพื่อความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยของเอกสารนั้น 

ห้ามคัดสําเนาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งขององค์คณะวินิจฉัยก่อนที่จะมีการแจ้งคําวินิจฉัย
หรือคําสั่งนั้น 

การรับรองสําเนาเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ี ก.พ.ค. กําหนด เป็นผู้รับรอง 
 
ข้อ ๑๙  ถ้าสํานวน เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณาคํา

วินิจฉัย หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในสํานวนซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือรอการดําเนินการ
ตามคําวินิจฉัยสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือบางส่วน และกรณีดังกล่าวเป็นการขัดข้องต่อการ
พิจารณาวินิจฉัย การมีคําสั่ง หรือการดําเนินการตามคําวินิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. เห็นสมควรหรือคู่กรณี
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีคําขอ ให้ ก.พ.ค. สั่งให้คู่กรณีหรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้นนําสําเนาที่รับรองถูกต้องมา
ส่งต่อ ก.พ.ค. ถ้าสําเนาเช่นว่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้ ก.พ.ค. อาจมีคําวินิจฉัยให้พิจารณา
อุทธรณ์นั้นใหม่ หรือมีคําสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

 
ข้อ ๒๐  เพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม องค์

คณะวินิจฉัย หรือกรรมการเจ้าของสํานวนอาจมีคําสั่งให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์คณะวินิจฉัย 
หรือกรรมการเจ้าของสํานวนด้วยกันกระทําโดยโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น แทนการติดต่อโดยทางไปรษณีย์หรือประกอบกันก็ได้ โดยคํานึงถึงความ
จําเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดต่อ รวมทั้งจํานวนและ
ลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่คู่กรณี พยาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ก.พ.ค. อาจมีคําสั่ง
ให้การแจ้งข้อความหรือการส่งเอกสารระหว่าง ก.พ.ค. กับคู่กรณี พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กระทําโดยวิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ ก.พ.ค. กําหนดวันที่ถือว่าได้รับแจ้งข้อความหรือเอกสาร
ไว้ด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๑  สํานวน เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา คํา
วินิจฉัย คําสั่ง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในสํานวน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้นฉบับหรือสําเนาคู่ฉบับ ถ้า
องค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควร จะมีคําสั่งให้ส่งคืน เก็บรักษาหรือนําเสนอในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 
หมวด ๒ 

การยื่นอุทธรณ์ และการตรวจอุทธรณ์ 
   

 
ข้อ ๒๒  ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน และที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ 
 
ข้อ ๒๓  กรณีที่ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือนถึงแก่ความตายก่อนที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของผู้นั้น มีสิทธิ
อุทธรณ์แทนได้ 

ในกรณีที่มีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผู้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถก็ดี หากทายาทเหล่านั้นประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคแรก ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยความสามารถ มาเทียบ
เพื่อการใช้บังคับ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๒๔  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติ

ภาวะแล้วทําการอุทธรณ์แทนได้ ด้วยเหตุจําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ 
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่

กําหนด 
(๓) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นที่ ก.พ.ค. หรือองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นสมควร 
 
ข้อ ๒๕  ผู้อุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะ

แล้ว เป็นผู้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกระบวนการอุทธรณ์แทนก็ได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อน 

ในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคําต่อองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์หรือต่อกรรมการเจ้าของ
สํานวน คู่กรณีมีสิทธินําทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาฟังการพิจารณาได้ 

 
ข้อ ๒๖  การมอบหมายตามกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ

และผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ หรือแกงได โดยมีพยานลง
ลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน และให้มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย 

 
ข้อ ๒๗  การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใช้ถ้อยคําสุภาพ 

และมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ช่ือตําแหน่ง สังกัด และที่อยู่สําหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
(๒) คําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวันที่รับทราบคําสั่ง 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคําสั่งที่เป็นเหตุ แห่ง

การอุทธรณ์ 
(๔) คําขอของผู้อุทธรณ์ 
(๕) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
ถ้าเป็นการอุทธรณ์โดยทายาท หรือผู้ได้รับมอบหมายให้อุทธรณ์แทน ให้ปรับ

สาระสําคัญในหนังสืออุทธรณ์ให้เหมาะสม โดยอย่างน้อยควรมีสาระสําคัญให้สามารถเข้าใจได้ตาม
หัวข้อที่กล่าวในวรรคหนึ่ง 

 
ข้อ ๒๘  ให้ผู้อุทธรณ์จัดทําสําเนาหนังสืออุทธรณ์ และสําเนาพยานหลักฐานที่ผู้

อุทธรณ์รับรองสําเนาถูกต้อง ย่ืนพร้อมกับหนังสืออุทธรณ์ด้วย กรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องได้เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
บุคคลอ่ืนหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย และถ้ามีการมอบหมาย
ให้ดําเนินการแทน ก็ให้แนบหนังสือมอบหมายตามข้อ ๒๖ แล้วแต่กรณี พร้อมหนังสืออุทธรณ์ด้วย 

 
ข้อ ๒๙  การอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้ 
(๑) สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 

สําหรับผู้ที่ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) 
(๕) (๖) (๗) และ (๘) 

(๒) เก้าสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ หรือ
หนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ 
(๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ถึงแก่ความตาย สําหรับทายาทตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓๕ 

 
ข้อ ๓๐  การยื่นหนังสืออุทธรณ์ ให้ย่ืนต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ที่สํานักงาน ก.พ. 

หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลา
อุทธรณ์ในกรณีมาย่ืนอุทธรณ์ต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ ให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานการ
ลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ ส่วนกรณีส่ง
หนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสืออุทธรณ์
เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

 
ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษทาง

วินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง เป็นวันรับทราบคําสั่ง 
ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ

คําสั่งลงโทษหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ และมีการแจ้งคําสั่งลงโทษ หรือคําสั่งให้ออกจากราชการ 
ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษ หรือสําเนา
คําสั่งให้ออกจากราชการให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ทําบันทึก ลงวัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้
ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบคําสั่ง 

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือชื่อ
รับทราบคําสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่งลงโทษ หรือสําเนาคําสั่งให้ออกจาก
ราชการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ณ 
ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเก็บไว้
หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่
รับทราบคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ ส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ใน
กรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
สําเนาคําสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือชื่อและวัน เดือน 
ปี ที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งให้ออกจากราชการกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษทาง
วินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการได้รับทราบคําสั่งแล้ว 

 
ข้อ ๓๒  หนังสืออุทธรณ์ที่พนักงานผู้รับอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์ไว้แล้ว ให้ออกใบรับให้

ผู้อุทธรณ์และลงทะเบียนเรื่องอุทธรณ์ในสารบบแล้วตรวจคําอุทธรณ์ในเบื้องต้น ถ้าเห็นว่าเป็นคํา
อุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอคําอุทธรณ์ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพื่อดําเนินการต่อไป ถ้า
เห็นว่าคําอุทธรณ์นั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยเหตุใด ๆ ให้พนักงานผู้รับอุทธรณ์แนะนําให้ผู้อุทธรณ์
แก้ไขให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นเรื่องอุทธรณ์ที่ไม่อยู่ในอํานาจของ ก.พ.ค. หรือผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพื่อดําเนินการ
ต่อไป 

 
หมวด ๓ 

การถอนอุทธรณ์และการดําเนินการกรณีผูอุ้ทธรณ์ถึงแกค่วามตาย 
   

 
ข้อ ๓๓  อุทธรณ์ที่ย่ืนไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ ก่อนที่องค์

คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
การถอนอุทธรณ์ ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ถอน

อุทธรณ์ด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย ให้องค์คณะวินิจฉัยบันทึกไว้และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 

 
ข้อ ๓๔  เมื่อมีการถอนอุทธรณ์ตามข้อ ๓๓ ให้องค์คณะวินิจฉัยอนุญาต และสั่ง

จําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๓๕  การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์
นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้น จะมีคําขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น 
หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคําขอเข้ามา โดยมีคําขอเข้ามาเองหรือโดยที่องค์คณะวินิจฉัยเรียกเข้ามา
เนื่องจากคู่กรณีในอุทธรณ์มีคําขอ 

คําขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ย่ืนคําขอเป็นหนังสือต่อองค์คณะ
วินิจฉัยภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์นั้นถึงแก่ความตาย ถ้าไม่มีคําขอของบุคคล
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาดังกล่าว องค์คณะวินิจฉัยจะมีคําสั่งจําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบนั้นก็
ได้ 

 
หมวด ๔ 

การต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
   

 
ข้อ ๓๖  ให้ ก.พ.ค. ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็

ได้ แต่ละคณะประกอบด้วย กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธาน และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อีก
สองคน เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ โดยจะกําหนดให้ประธานกรรมการ ก.พ.ค. หรือกรรมการ 
ก.พ.ค. คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หลายคณะพร้อมกันก็ได้ และให้มี
เจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

ในกรณีที่มีความจําเป็น ก.พ.ค. อาจต้ังให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คนใดทําหน้าที่วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ 

 
ข้อ ๓๗  เมื่อได้มีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และได้มีการจ่ายสํานวนแล้ว 

ให้ประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แจ้งคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดย
ให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบสําเนาคําสั่งให้ไว้หนึ่งฉบับหรือจะ
ส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้อุทธรณ์ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ หรือหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
สําเนาคําสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 

 
ข้อ ๓๘  ในกรณีเรื่องอุทธรณ์ใดมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ ประธาน ก.พ.ค. 

จะให้มีการวินิจฉัยปัญหาหรือเรื่องอุทธรณ์ใดโดยองค์คณะวินิจฉัยหลายองค์คณะร่วมกันพิจารณา
วินิจฉัย ตามท่ีประธาน ก.พ.ค. กําหนดก็ได้ 

(๑) เรื่องที่เกี่ยวกับระบบราชการ หรือประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เรื่องที่มีประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายหรือหลักการที่สําคัญ 
(๓) เรื่องที่อาจมีผลเป็นการกลับหรือแก้ไขแนวทางการลงโทษเดิม 
(๔) เรื่องที่เป็นโครงการใหญ่และมีงบประมาณสูง 
(๕) เรื่องอื่น ๆ ที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๕ 

การยื่นคําคัดค้าน และการพจิารณาคําคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ์
   

 
ข้อ ๓๙  ผู้อุทธรณ์อาจคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ ถ้ากรรมการวินิจฉัย

อุทธรณ์ผู้นั้นมีกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทําที่ผู้

อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทําที่ผู้

อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออก

จากราชการ 
(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการที่

ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
คําคัดค้านผู้ได้รับการต้ังเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยต้องแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในคําคัดค้านด้วยว่า จะทําให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้ความ
จริงและความยุติธรรมอย่างไร ก่อนที่จะมีการพิจารณาอุทธรณ์ แต่อาจให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่
ถูกคัดค้านทําคําช้ีแจงประกอบการการพิจารณาของประธาน ก.พ.ค. ได้ 

 
ข้อ ๔๐  เมื่อมีการยื่นคําคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คนใด ให้กรรมการวินิจฉัย

อุทธรณ์ผู้ที่ถูกคัดค้านงดการปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการชี้ขาดในเรื่องการ
คัดค้านนั้นแล้ว 

หากประธาน ก.พ.ค. เห็นว่ามิได้เป็นไปตามคําคัดค้านและมีเหตุผลสมควรที่จะให้ผู้ที่
ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ประธาน ก.พ.ค. นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อ
พิจารณามีมติให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแล้วให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําคัดค้านฟังขึ้น หรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่า
หากให้ผู้ที่ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจทําให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้มี
คําสั่งให้ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ในเรื่องนั้น แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. สั่งให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่ถูกคัดค้านถอนตัวจาก
การพิจารณา ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความจําเป็น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๔๑  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีอันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ 

๓๙ หรือเห็นว่ามีเหตุอ่ืนที่อาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้ว่าตนไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่
โดยเที่ยงธรรม ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประธาน 
ก.พ.ค. แต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเองปฏิบัติหน้าที่แทนตาม
ความจําเป็น 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าควรให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่ขอถอนตัว
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณามีมติให้กรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับแล้วให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ ๔๒  การที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่ถูกสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าที่หรือ

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่ขอถอนตัวเพราะมีกรณีอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการ
กระทําใด ๆ ที่ได้กระทําไปแล้ว แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นคําคัดค้านนั้น 

 
หมวด ๖ 

การจ่ายสํานวนและการสั่งรบัหรือไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
   

 
ข้อ ๔๓  ภายใต้บังคับข้อ ๙๒ และข้อ ๙๓ เมื่อประธาน ก.พ.ค. ได้รับหนังสือ

อุทธรณ์ตามข้อ ๓๒ แล้ว ให้พิจารณาจ่ายสํานวนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๔๗ และ
ให้แต่งต้ังนิติกรผู้แถลง เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่าสํานวนใดไม่จําเป็นต้องมีนิติกรผู้แถลงจะไม่แต่งต้ังนิติ
กรผู้แถลงก็ได้ 

 
ข้อ ๔๔  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใดมีปัญหาข้อกฎหมายที่

สําคัญ หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบต่อการปฏิบัติราชการ หรือจะเป็นการวางบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หรือกรณีเป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. สมควรเป็นผู้วินิจฉัย
เอง ก็ให้จ่ายสํานวนนั้นให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัย 

ในกรณีนี้ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งต้ังกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. 
เจ้าของสํานวน โดยมีนิติกรผู้รับผิดชอบสํานวนเป็นผู้ช่วย 

 
ข้อ ๔๕  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใดเป็นกรณีทั่วไปที่ไม่มี

ลักษณะตามข้อ ๔๔ ก็ให้จ่ายสํานวนอุทธรณ์นั้นให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึ่งคณะใด 
เป็นองค์คณะวินิจฉัย 

ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คน
หนึ่งเป็นเจ้าของสํานวน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้เสนอ ก.พ.ค. พิจารณา
วินิจฉัยต่อไป 

 
ข้อ ๔๖  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใดเป็นอุทธรณ์ที่ไม่อาจรับไว้

พิจารณาได้ ก็ให้จ่ายสํานวนอุทธรณ์นั้นให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์คณะหนึ่งคณะใด เป็นองค์คณะวินิจฉัย 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย เมื่อพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์นั้นแล้ว ให้เสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

 
ข้อ ๔๗  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใด เป็นอุทธรณ์ที่พิจารณาได้ 

ก็ให้จ่ายสํานวนให้แก่ ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย ในกรณีที่มีการ
ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ขึ้นหลายคณะ ให้ประธาน ก.พ.ค. จ่ายสํานวนตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้จ่ายสํานวนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ที่ต้ังไว้ 

(๒) ในกรณีที่มีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามกลุ่มของส่วนราชการ 
หรือพื้นที่ต้ังของส่วนราชการใด ให้จ่ายสํานวนให้ตรงกับกลุ่มหรือพื้นที่ต้ังของส่วนราชการนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการ
ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่
รับผิดชอบเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวมีเรื่องอุทธรณ์ค้างการพิจารณาอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งหากจ่ายสํานวน
เรื่องอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นจะทําให้การพิจารณาล่าช้าหรือกระทบต่อความ
ยุติธรรม ให้จ่ายสํานวนอุทธรณ์ตามท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควรว่าจะจ่ายสํานวนเรื่องอุทธรณ์ให้แก่
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย เมื่อวินจฉัยแล้ว ให้
เสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

 
ข้อ ๔๘  กรรมการเจ้าของสํานวน อาจกําหนดประเด็นให้นิติกรผู้รับผิดชอบสํานวน 

วิเคราะห์และพิจารณาทําความเห็นเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ไว้
พิจารณาดังนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่มีการดําเนินการโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในหมวด ๑ และเป็นอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาได้ ก็ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคําสั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา
แล้วดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือที่ยังมีการดําเนินการโดยไม่ถูกต้อง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้มีคําสั่งให้ผู้อุทธรณ์ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
เจ็ดวัน หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณา
มีคําวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๙ ก็ให้เสนอองค์คณะ
วินิจฉัย เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัย 

 
ข้อ ๔๙  อุทธรณ์ดังต่อไปนี้ เป็นอุทธรณ์ที่ห้ามรับไว้พิจารณา 
(๑) เป็นเรื่องที่ไม่อาจอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
(๒) ผู้อุทธรณ์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
(๓) เป็นอุทธรณ์ที่ย่ืนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
(๔) เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการอุทธรณ์และได้มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้ว 
(๕) เป็นกรณีตามข้อ ๔๘ (๒) และ (๓) 
สําหรับทายาทผู้มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์แทน ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวด ๒ หากมีกรณีตามท่ี

กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) ให้ถือว่าเป็นอุทธรณ์ที่ห้ามรับไว้พิจารณาเช่นกัน 
 
ข้อ ๕๐  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้รับความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนตามข้อ 

๔๘ (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัยดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัย 

(ก) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๙ ก็ให้มีคําวินิจฉัยไม่รับ
อุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา และสั่งจําหน่ายอุทธรณ์นั้นออกจากสารบบ 

(ข) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาได้ ก็ให้สั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา
และให้กรรมการ ก.พ.ค. เจ้าของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย 
(ก) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๙ ก็ให้มีคําวินิจฉัยไม่รับ

อุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาและเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. วินิจฉัยแล้ว ให้จําหน่าย
อุทธรณ์นั้นออกจากสารบบ 

(ข) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่รับไว้พิจารณาได้ ก็ให้สั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา
และให้กรรมการเจ้าของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

 
หมวด ๗ 

การแสวงหาข้อเท็จจริง 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคําอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ คําคดัค้านคําแก้อุทธรณ์  
และคําแก้อุทธรณ์เพิ่มเติม 

   
 

ข้อ ๕๑  เมื่อกรรมการเจ้าของสํานวน เห็นว่าอุทธรณ์ใดเป็นอุทธรณ์ที่สมบูรณ์
ครบถ้วน ให้มีคําสั่งให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทําคําแก้อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง โดย
ส่งสําเนาคําอุทธรณ์และสําเนาพยานหลักฐานไปด้วย ในกรณีที่เห็นสมควรจะกําหนดประเด็นที่คู่กรณี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในอุทธรณ์ต้องทําคําแก้อุทธรณ์ หรือให้จัดส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบอุทธรณ์มีปริมาณหรือสภาพที่ทําให้การส่งสําเนา
ให้แก่คู่กรณีในอุทธรณ์เป็นภาระอย่างมาก ให้ส่งสําเนาอุทธรณ์ไปพร้อมกับรายการพยานหลักฐานที่
คู่กรณีในอุทธรณ์อาจขอดูหรือขอรับได้ที่ ก.พ.ค. 

 
ข้อ ๕๒  ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทําคําแก้อุทธรณ์โดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือ

ยอมรับข้อหาที่ปรากฏในหนังสืออุทธรณ์และคําขอท้ายอุทธรณ์ และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่ง
พยานหลักฐานตามที่กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด โดยจัดทําสําเนาคําแก้อุทธรณ์ และสําเนา
พยานหลักฐาน หรือตามจํานวนที่กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดยื่นมาพร้อมกับคําแก้อุทธรณ์ด้วย  
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาหนังสืออุทธรณ์ 

 
ข้อ ๕๓  ในกรณีที่กรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าคําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีใน

อุทธรณ์ไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งให้คู่กรณีในอุทธรณ์ดําเนินการแก้ไขหรือจัดทําคําแก้
อุทธรณ์ส่งมาใหม่ก็ได้ 

 
ข้อ ๕๔  ในกรณีที่คู่กรณีในอุทธรณ์มิได้จัดทําคําแก้อุทธรณ์ พร้อมทั้งพยานหลักฐาน

ย่ืนต่อกรรมการเจ้าของสํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าคู่กรณีในอุทธรณ์ยอมรับข้อเท็จจริง
ตามข้ออุทธรณ์และให้กรรมการเจ้าของสํานวนพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 

ในกรณีที่คู่กรณีในอุทธรณ์มิได้ย่ืนคําแก้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด คู่กรณีใน
อุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่ทําให้ไม่สามารถยื่นคําแก้อุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนดแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

 
ข้อ ๕๕  เมื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ย่ืนคําแก้อุทธรณ์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่ง

สําเนาคําแก้อุทธรณ์พร้อมทั้งสําเนาพยานหลักฐานไปยังผู้อุทธรณ์เพื่อให้ผู้อุทธรณ์คัดค้านหรือยอมรับ
คําแก้อุทธรณ์ หรือพยานหลักฐานที่คู่กรณีในอุทธรณ์ย่ืนต่อกรรมการเจ้าของสํานวน ในการนี้ จะ
กําหนดประเด็นให้ผู้อุทธรณ์ต้องชี้แจงหรือให้จัดส่งพยานหลักฐานใด ๆ ด้วยก็ได้ 

ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ ให้ทําคําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ย่ืนต่อ
กรรมการเจ้าของสํานวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําแก้อุทธรณ์ 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ประสงค์จะทําคําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ แต่ประสงค์จะให้พิจารณา
อุทธรณ์ต่อไป ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้กรรมการเจ้าของสํานวน
สั่งจําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบก็ได้ 

 
ข้อ ๕๖  คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ให้มีได้เฉพาะในประเด็นที่ได้ยกขึ้น

กล่าวในคําอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ หรือที่กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าผู้อุทธรณ์ทําคําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์โดยมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจาก
คําอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ หรือที่กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด ให้สั่งไม่รับ
ประเด็นหรือคําขอใหม่นั้นไว้พิจารณา 

 
ข้อ ๕๗  ให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่งสําเนาคําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์

ให้แก่คู่กรณีในอุทธรณ์ เพื่อยื่นคําแก้อุทธรณ์เพิ่มเติมตามจํานวนที่กําหนดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ได้รับสําเนาคําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์หรือภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ย่ืนคําแก้อุทธรณ์
เพิ่มเติมแล้ว หากกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าเรื่องอุทธรณ์มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาหรือ
มีคําวินิจฉัยช้ีขาดได้แล้ว ให้จัดทําบันทึกสรุปสํานวนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณา
เรื่องนี้ทั้งหมดเสนอองค์คณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
ส่วนที่ ๒ 

การแสวงหาข้อเท็จจริงขององค์คณะวินิจฉัย 
   

 
ข้อ ๕๘  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ องค์คณะวินิจฉัยมีอํานาจแสวงหา

ข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม ในการนี้อาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในคํา
อุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ หรือคําแก้อุทธรณ์เพิ่มเติม ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
เช่นว่านั้นองค์คณะวินิจฉัยอาจดําเนินการตามที่กําหนดในส่วนนี้หรือตามที่เห็นสมควร 

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงขององค์คณะวินิจฉัย ถ้าต้องมีการให้ถ้อยคําของคู่กรณี 
พยาน หรือบุคคลใด ๆ ให้องค์คณะวินิจฉัยเป็นผู้ซักถาม 

 
ข้อ ๕๙  องค์คณะวินิจฉัยมีอํานาจออกคําสั่งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้

ถ้อยคําได้ตามท่ีเห็นสมควร 
คําสั่งขององค์คณะวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเด็นข้อเท็จจริงที่จะทําการไต่

สวนไว้ด้วยก็ได้ 
องค์คณะวินิจฉัยต้องแจ้งกําหนดการไต่สวนให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพื่อ

เปิดโอกาสให้คู่กรณีนั้นคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงที่จะทําการไต่สวนเป็น
ข้อเท็จจริงที่ไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาวินิจฉัย หรือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อเท็จจริงนั้นมา
ก่อนแล้วจะไม่แจ้งกําหนดการไต่สวนให้คู่กรณีนั้นทราบก็ได้ 

พยานที่องค์คณะวินิจฉัยมีคําสั่งเรียกมาให้ถ้อยคําอาจเสนอพยานหลักฐานใด ๆ เพื่อ
ประกอบการให้ถ้อยคําของตนได้ ถ้าพยานหลักฐานนั้นอยู่ในประเด็นที่องค์คณะวินิจฉัยได้มีคําสั่งให้มี
การไต่สวน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๖๐  ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรจะรับฟังถ้อยคําของบุคคลใด และ
เป็นกรณีที่ต้องใช้ล่าม ให้จัดหาล่ามโดยล่ามอาจได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการมาให้ถ้อยคําของ
พยานผู้เชี่ยวชาญก็ได้ 

 
ข้อ ๖๑  ก่อนให้ถ้อยคํา คู่กรณี หรือพยาน ต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือ 

จารีตประเพณีแห่งชาติของตน หรือกล่าวคําปฏิญาณว่าจะให้ถ้อยคําตามสัตย์จริง 
ให้คู่กรณี หรือพยาน แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ และอาชีพ และในกรณีที่พยานมี

ความเกี่ยวพันกับคู่กรณีคนหนึ่งคนใด ให้แจ้งด้วยว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างไร 
ในขณะที่พยานคนหนึ่งกําลังให้ถ้อยคํา คู่กรณีจะอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ห้ามมิให้

พยานคนอื่นอยู่ในสถานที่นั้น เว้นแต่องค์คณะวินิจฉัยจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น หรือเป็นกรณีที่กําหนดไว้
ในวรรคสี่ 

พยานที่ให้ถ้อยคําแล้วอาจถูกเรียกมาให้ถ้อยคําอีกในวันเดียวกันหรือวันอื่น และอาจ
ถูกเรียกมาให้ถ้อยคําพร้อมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได้ 

เมื่อคู่กรณี หรือพยาน ให้ถ้อยคําเสร็จแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยอ่านบันทึกการให้
ถ้อยคําดังกล่าว ให้คู่กรณีหรือพยานฟังและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่คู่กรณี หรือ
พยานลงลายมือชื่อไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อให้จดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นว่านั้นไว้ 

 
ข้อ ๖๒  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีคําขอ องค์คณะวินิจฉัย

อาจมีคําสั่งต้ังพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์เรื่องใดเกี่ยวกับอุทธรณ์อันมิใช่เป็น
การวินิจฉัยข้อกฎหมาย แล้วให้ทํารายงานหรือให้ถ้อยคําต่อองค์คณะวินิจฉัยได้ 

รายงานหรือบันทึกการให้ถ้อยคําของพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ส่งสําเนาให้คู่กรณีที่
เกี่ยวข้องเพื่อทําข้อสังเกตเสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่องค์คณะวินิจฉัยกําหนด 

องค์คณะวินิจฉัยอาจมีคําสั่งให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยคําประกอบการรายงาน
ของตนได้ 

องค์คณะวินิจฉัยต้องแจ้งกําหนดการให้ถ้อยคําของพยานผู้เชี่ยวชาญให้คู่กรณีที่
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 

 
ข้อ ๖๓  องค์คณะวินิจฉัยหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์คณะวินิจฉัยมีอํานาจ

ไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ให้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะไปตรวจสอบให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาส

ให้คู่กรณีคัดค้านหรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ โดยคู่กรณีจะไปร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ 
องค์คณะวินิจฉัยหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากองค์คณะวินิจฉัยต้องบันทึกการ

ตรวจสอบและการให้ถ้อยคําของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไว้ในสํานวนด้วย 
 
ข้อ ๖๔  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญ

หายหรือยากแก่การนํามา หรือถ้าคู่กรณีฝ่ายใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งตนจะอ้างอิงอาจสูญหายเสีย
ก่อนที่จะมีการไต่สวน หรือเป็นการยากที่จะนํามาไต่สวนในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคู่กรณีฝ่ายนั้นอาจ
ย่ืนคําขอให้องค์คณะวินิจฉัยมีคําสั่งให้ไต่สวนพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้รับคําขอแล้ว ให้มีคําสั่งเรียกผู้ขอและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้สั่งคําขอตามที่เห็นสมควร 
ถ้าสั่งอนุญาต ให้ไต่สวนพยานได้ตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ส่วนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
นั้นให้องค์คณะวินิจฉัยเก็บรักษาไว้ 

ในกรณีที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีภูมิลําเนาอยู่ใน
ราชอาณาจักรและยังมิได้เข้ามาในเรื่องนั้น เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งคําขอ
ตามท่ีเห็นสมควร ถ้าสั่งอนุญาตก็ให้ไต่สวนพยานไปฝ่ายเดียว 

 
ข้อ ๖๕  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามส่วนนี้ องค์คณะวินิจฉัยจะออกคําสั่งให้มี 

การบันทึกเสียง ภาพ หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการดําเนินการนั้น เพื่อ
เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 
หมวด ๘ 

การสรุปสํานวน 
   

 
ข้อ ๖๖  เมื่อกรรมการเจ้าของสํานวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากคําอุทธรณ์ คําแก้

อุทธรณ์ของคู่กรณี รวมทั้งข้อเท็จจริงอื่นที่ได้มาตามหมวด ๗ แล้ว เห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอ
สามารถมีคําวินิจฉัยช้ีขาดได้แล้ว ให้จัดทําบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวน และเสนอ
บันทึกดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอให้องค์คณะวินิจฉัย
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๖๗  บันทึกสรุปสํานวนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ช่ือผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 
(๒) สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากคําอุทธรณ์และเอกสารอื่น ๆ ของคู่กรณี รวมทั้ง

พยานหลักฐานต่าง ๆ และสรุปคําขอของผู้อุทธรณ์ 
(๓) สรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
(๔) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง 
(๕) ความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยและคํา

ขอของผู้อุทธรณ์ 
บันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวนตาม (๒) ให้ส่งให้แก่คู่กรณีทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันนั่งพิจารณาครั้งแรกตามข้อ ๗๖ 
 
ข้อ ๖๘  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้มีคําสั่งรับอุทธรณ์แล้ว หากกรรมการเจ้าของสํานวน

เห็นว่าสามารถจะวินิจฉัยได้จากข้อเท็จจริงในคําอุทธรณ์นั้น โดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
อีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากคําช้ีแจงของคู่กรณีและหรือจากการแสวงหาข้อเท็จจริงในภายหลัง
ไม่ว่าในขณะใดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามท่ีกําหนดไว้ในหมวด ๗ ให้กรรมการเจ้าของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอองค์
คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
ข้อ ๖๙  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้รับสํานวนจากกรรมการเจ้าของสํานวนแล้ว หาก

เห็นว่าไม่มีกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้มีคําสั่งกําหนดวันหนึ่งวันใดเป็นวันสิ้นสุดการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น 

ให้องค์คณะวินิจฉัยแจ้งให้คู่กรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวัน 

บรรดาคําอุทธรณ์เพิ่มเติม คําแก้อุทธรณ์ คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์
เพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ย่ืนหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้รับไว้เป็นส่วน
หนึ่งของอุทธรณ์ และไม่ต้องส่งสําเนาให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๗๐  เมื่อกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ให้กรรมการเจ้าของ

สํานวนส่งสรุปสํานวนให้นิติกรผู้แถลง (ถ้ามี) เพื่อจัดทําคําแถลงโดยเร็ว 
คําแถลงให้จัดทําเป็นหนังสือ เว้นแต่เรื่องอุทธรณ์ใดเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเป็นเรื่องที่

มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก นิติกรผู้แถลงจะเสนอคําแถลงด้วยวาจาแทนคําแถลงเป็น
หนังสือหลังจากที่ได้หารือกับองค์คณะวินิจฉัยแล้วก็ได้ ในการแถลงด้วยวาจา นิติกรผู้แถลงต้องจัดทํา
บันทึกคําแถลงดังกล่าวเป็นหนังสือกล่าวถึงข้อสาระสําคัญในคําแถลงติดไว้ในสํานวนอุทธรณ์ด้วย โดย
จะจัดทําก่อนหรือหลังการเสนอคําแถลงด้วยวาจาก็ได้ 

เมื่อนิติกรผู้แถลง ได้จัดทําคําแถลงเป็นหนังสือหรือสามารถเสนอคําแถลงด้วยวาจา
ได้แล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรกต่อไป 

 
หมวด ๙ 

การรับฟังพยานหลักฐาน 
   

 
ข้อ ๗๑  คู่กรณีฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ๆ เพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตนมีหน้าที่

เสนอพยานหลักฐานต่อองค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวใน
เบื้องต้น เว้นแต่ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป หรือซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ หรือที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับแล้ว หรือพยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบุคคลอ่ืน 

ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายเป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายใด คู่กรณีฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์
แต่เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว 

 
ข้อ ๗๒  องค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน มี ดุลพินิจที่จะรับฟัง

พยานหลักฐานที่ ไ ด้รับมาตามกระบวนพิจารณาโดยไม่จํากัดเฉพาะที่ เสนอโดยคู่กรณี แต่
พยานหลักฐานนั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และ
แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้าง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๙ - 

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 
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ข้อ ๗๓  ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สําเนาที่

รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้ 
การอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่ จะส่งสําเนาที่เจ้าหน้าที่รับรอง

ว่าถูกต้องก็ได้ เว้นแต่องค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
 
ข้อ ๗๔  องค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน อาจรับฟังข้อมูลที่บันทึกสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในสํานวนได้ แต่การ
บันทึกและการประมวลผลนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องและต้องมีคํารับรองของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
ดําเนินการนั้น 

ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับการรับฟังข้อมูลที่บันทึกไว้หรือได้มาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นด้วยโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๗๕  องค์คณะวินิจฉัยอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐานประกอบ

พยานหลักฐานอื่นได้เมื่อเห็นว่า 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มา และข้อเท็จจริงแวดล้อมการบอกเล่า หรือพยาน

บอกเล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือ 
(๒) มีเหตุจําเป็นเนื่องจากไม่สามารถนําบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน หรือทราบ

ข้อความในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาให้ถ้อยคําเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์
แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น 

 
หมวด ๑๐ 

การนั่งพิจารณาอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ์
   

 
ส่วนที่ ๑ 

การนั่งพิจารณาอุทธรณ์ และการแถลงของนิติกรผู้แถลงประจําสํานวน 
   

 
ข้อ ๗๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจัดให้มีการนั่งพิจารณาอุทธรณ์

อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้า เว้นแต่กรณีที่มีคําวินิจฉัยไม่รับ
อุทธรณ์และให้จําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบความ ไม่ต้องมีการนั่งพิจารณาอุทธรณ์นั้น 

องค์คณะวินิจฉัยต้องแจ้งกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรกให้คู่กรณีทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้แถลงสรุปอุทธรณ์และคําแก้อุทธรณ์ของตน 

 
ข้อ ๗๗  ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคําแถลงสรุป

อุทธรณ์หรือคําแก้อุทธรณ์ของตนเป็นหนังสือ ให้ย่ืนคําแถลงเป็นหนังสือก่อนวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์
หรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ 
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คําแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่เป็น
ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสําคัญในเรื่องอุทธรณ์ ซึ่งคู่กรณีผู้ย่ืนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจําเป็นหรือ
พฤติการณ์พิเศษที่ทําให้ไม่อาจเสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยได้ก่อนหน้านั้น แต่องค์คณะวินิจฉัยจะรับฟัง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือ
หักล้างแล้ว 

คู่กรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงที่ย่ืนตามวรรคหนึ่งได้ โดยให้
องค์คณะวินิจฉัยพิจารณาสั่งอนุญาตเท่าที่เกี่ยวข้องกับคําแถลงและจําเป็นแก่เรื่องอุทธรณ์เท่านั้น 
คําสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

ในวันนั่งพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ คู่กรณีจะไม่มาในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ แต่
ความในข้อนี้ไม่ตัดอํานาจองค์คณะวินิจฉัยที่จะออกคําสั่งเรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือให้ความเห็นเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร หรือ
พยานหลักฐานใด ๆ ให้แก่องค์คณะวินิจฉัย 

 
ข้อ ๗๘  เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาครั้งแรก ให้กรรมการเจ้าของสํานวนเสนอสรุป

ข้อเท็จจริงและประเด็นของเรื่องนั้น แล้วให้คู่กรณีแถลงด้วยวาจาประกอบคําแถลงเป็นหนังสือที่ได้ย่ืน
ไว้ตามข้อ ๗๗ โดยให้ผู้อุทธรณ์แถลงก่อน 

คําแถลงด้วยวาจาของคู่กรณีต้องกระชับและอยู่ในประเด็น โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริง 
หรือข้อกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคําแถลงเป็นหนังสือ 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่ย่ืนคําแถลงเป็นหนังสือ แต่มาอยู่ในวันนั่งพิจารณาครั้งแรก 
คู่กรณีฝ่ายนั้นจะแถลงด้วยวาจาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากองค์คณะวินิจฉัย หรือองค์คณะวินิจฉัยสั่ง
ให้แถลง 

 
ข้อ ๗๙  ในการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยเป็นผู้ซักถามคู่กรณีและ

พยาน และให้นําข้อ ๖๐ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๘๐  ให้กรรมการเจ้าของสํานวนทําหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นใน

ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่อองค์คณะวินิจฉัย ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น 
ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ทราบถึงข้ออ้าง

หรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้าง
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายได้ เมื่อกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเพียงพอแล้ว ก็ให้ทําความเห็นเสนอให้องค์คณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดให้คู่กรณี
แสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่
กําหนด ให้ถือว่าคู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับ
ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามี
คําวินิจฉัยต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม 

ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่กําหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงเรื่องให้ล่าช้า ให้ ก.พ.ค. รายงานผู้บงคับบัญชา ผู้กํากับ
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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 
 
 

ดูแล ผู้ควบคุมหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็
ได้ 

 
ข้อ ๘๑  ก่อนวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่งมอบเรื่องอุทธรณ์

ให้นิติกรผู้แถลงพิจารณา และให้จัดทําสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนในการ
วินิจฉัยเรื่องนั้นเสนอต่อองค์คณะวินิจฉัย และให้การชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยในวันนั่ง
พิจารณาคดีนั้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดเรื่อง
นั้นได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยเรื่องนั้น 

ให้ประธาน ก.พ.ค. ต้ังนิติกรผู้แถลงจากบัญชีรายชื่อนิติกรผู้แถลงประจําสํานวนที่
เลขาธิการ ก.พ. ประกาศตั้งไว้ 

 
ข้อ ๘๒  ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อกําหนดที่

กําหนดไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และองค์คณะวินิจฉัยได้มีคําสั่งให้คู่กรณีฝ่ายนั้นออกไปเสีย
จากบริเวณห้องพิจารณา องค์คณะวินิจฉัยจะนั่งพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปลับหลังคู่กรณีฝ่ายนั้นก็ได้ 

 
ข้อ ๘๓  ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐาน

มาสืบประกอบคําแถลงของคู่กรณีแล้ว ให้นิติกรผู้แถลงชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยเพื่อ
ประกอบคําแถลงการณ์เป็นหนังสือที่ได้เสนอไว้แล้วหรือเสนอคําแถลงด้วยวาจาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 
๘๑ โดยบุคคลซึ่งมิได้รับอนุญาตจากองค์คณะวินิจฉัยจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะนิติกรผู้แถลงชี้แจง
หรือเสนอคําแถลงด้วยวาจาไม่ได้ 

ในกรณีที่นิติกรผู้แถลงเห็นว่า จากคําแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบ
คําแถลงของคู่กรณี ทําให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาอุทธรณ์เปลี่ยนไปและมีผลกระทบต่อคําแถลงเป็น
หนังสือที่เสนอไว้แล้ว หรือต่อคําแถลงด้วยวาจาที่จะเสนอ นิติกรผู้แถลงจะจัดทําคําแถลงเป็นหนังสือ
ขึ้นใหม่หรือเสนอคําแถลงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาในวันอื่นก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การทําคําวินิจฉัยและคําสั่ง 
   

 
ข้อ ๘๔  เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงของนิติกรผู้แถลงแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยนัดประชุม

ปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย หรือมีคําสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 
 
ข้อ ๘๕  คําวินิจฉัยหรือคําสั่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ช่ือผู้อุทธรณ์ 
(๒) ช่ือคู่กรณีในอุทธรณ์ 
(๓) สรุปอุทธรณ์และคําขอของผู้อุทธรณ์ 
(๔) สรุปคําแก้อุทธรณ์ 
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๖) คําวินิจฉัยแต่ละประเด็นพร้อมทั้งเหตุผล 
(๗) สรุปคําวินิจฉัยที่กําหนดให้คู่กรณีปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป 
คําวินิจฉัยหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อขององค์คณะวินิจฉัยที่นั่ง

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นด้วย ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ผู้นั้นจดแจ้งเหตุ
ดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้นด้วย 

 
ข้อ ๘๖  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยตามข้อ ๕๐ 

หรือมีคําวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นดังนี้ 
ก. การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย 

(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระดับโทษ
เหมาะสมแล้ว ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 

(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคําวินิจฉัยให้
ยกเลิกคําสั่ง และให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง 

(๓) ถ้าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยถูกต้องตามกฎหมายและผู้อุทธรณ์ ควร
ได้รับโทษเบาลง ให้มีคําวินิจฉัยให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง แต่ถ้าเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะลดโทษต่ํากว่าปลดออกไม่ได้ 

(๔) ถ้าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยถูกต้องตามกฎหมาย และเห็นว่าการ
กระทําของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดทางวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิด
วินัย ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกโทษ 

(๕) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีคําวินิจฉัย
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 

ข. กรณีอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการ 
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และ

เหมาะสมแก่กรณีแล้ว ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้

มีคําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
(๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายัง ไม่มี

เหตุที่จะให้ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ในกรณีเช่นนี้ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้ผู้อุทธรณ์กลับ
เข้ารับราชการต่อไป 

(๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้
มีคําวินิจฉัยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 

ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ อุทธรณ์หรือ
ดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีคําวินิจฉัยตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ องค์คณะวินิจฉัยจะมีคําวินิจฉัยให้เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่
เป็นกรณีที่ได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว่าสมควรเพิ่มโทษ จึงจะมีคําวินิจฉัยให้เพิ่มโทษผู้
อุทธรณ์ได้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๘๗  ในกรณีที่กรรมการเจ้าของสํานวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ผู้นั้นมีสิทธิทํา
ความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลของตนรวมไว้ในคําวินิจฉัยนั้นได้ 

 
ข้อ ๘๘  การประชุมของ ก.พ.ค. หรือองค์คณะวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบ ก.พ.ค. 

ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ 

 
ข้อ ๘๙  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่งชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์ หรือ

ประเด็นข้อใดแห่งเรื่องอุทธรณ์แล้ว ห้ามมิให้ดําเนินกระบวนพิจารณาในองค์คณะวินิจฉัยนั้นอัน
เกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์หรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยช้ีขาดแล้วนั้น 

เรื่องอุทธรณ์ที่ได้มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกัน
อุทธรณ์ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน 

 
ข้อ ๙๐  เมื่อได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งผลแห่งคําวินิจฉัยนั้นให้คู่กรณีทราบ

โดยเร็ว 
ให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจดู หรือ

ขอสําเนาที่มีการรับรองถูกต้องได้ 
 
ข้อ ๙๑  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ

วันนับแต่วันที่ประธาน ก.พ.ค. ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหก
สิบวันและให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 

 
หมวด ๑๑ 

การแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกรผู้รับผิดชอบสํานวน 
นิติกรผู้แถลงประจําสํานวนและพนักงานผู้รับอุทธรณ์ 

   
 

ข้อ ๙๒  ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรระดับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นนิติกรผู้แถลงประจําสํานวน จัดทําบันทึกสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความเห็น
ของตนในการวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์นั้น เสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ข้อ ๙๓  ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังนิติกรของสํานักงาน ก.พ. เป็นนิติกรผู้รับผิดชอบ

สํานวน เพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการเจ้าของสํานวนเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๙๔  ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ก.พ. เป็นพนักงานผู้รับ
อุทธรณ์ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับอุทธรณ์ การตรวจอุทธรณ์ และการดําเนินงานทางธุรการอย่าง
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หมวด ๑๒ 

การนับระยะเวลา 
   

 
ข้อ ๙๕  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สําหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวัน

แรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ้น ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ศราวุธ  เมนะเศวต 

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และ
มาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มี
สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.  จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.ค. นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


