
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎ ก.พ.ค. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ 

และมาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงออกกฎ 
ก.พ.ค. ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  กฎ ก.พ.ค. นี้เรียกวา “กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒๑  กฎ ก.พ.ค. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
 
ขอ ๓  ในกฎ ก.พ.ค. นี้ 
“ผูอุทธรณ” หมายความวา ผูมีสิทธิอุทธรณ และผูที่รับมอบหมายใหอุทธรณ

แทน 
“คูกรณี” หมายความวา ผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ 
“คูกรณีในอุทธรณ” หมายความวา ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษทางวินัยหรือส่ังให

ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ 

“พนักงานผูรับอุทธรณ” หมายความวา เจาหนาที่ที่สํานักงาน ก.พ. ไดมอบหมาย
ใหเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับอุทธรณ การตรวจหนังสืออุทธรณ 

“นิติกรผู รับผิดชอบสํานวน” หมายความวา นิติกรที่ สํานักงาน ก.พ. ได
มอบหมายใหรับผิดชอบสํานวนเรื่องอุทธรณ 

“นิติกรผูแถลง” หมายความวา นิติกรผูแถลงประจําสํานวนที่สํานักงาน ก.พ. ได
มอบหมายใหเปนผูแถลงเร่ืองอุทธรณตอองคคณะวินิจฉัย 

“กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ” หมายความวา กรรมการ ก.พ.ค. และบุคคลซึ่งไดรับ
แตงตั้งจาก ก.พ.ค. เพ่ือเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๙ ก/หนา ๑/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“องคคณะวินิจฉัย” หมายความวา ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่ 
ก.พ.ค. ตั้งเพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ และตองมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
อยางนอยสองคนจึงจะเปนองคคณะวินิจฉัย 

“กรรมการเจาของสํานวน” หมายความวา กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณและประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งไดรับแตงตั้งจากประธาน ก.พ.ค. ใหเปน
ผูรับผิดชอบสํานวนเรื่องอุทธรณ 

 
ขอ ๔  ใหประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และใหมีอํานาจออก

ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี ้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจ

หารือที่ประชุม ก.พ.ค. เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 
ขอ ๕  วิธีพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. เปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่

กําหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 
ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง มิไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะ 

ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 
ขอ ๖  ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. นี้หรือตามที่ประธาน ก.พ.ค. 

เห็นสมควรหรือคูกรณีมีคําขอ ประธาน ก.พ.ค มีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปน เพ่ือ
ประโยชนแหงความยุติธรรม 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 

ก.พ.ค. ในสวนที่เก่ียวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอเรื่องอุทธรณและตรวจอุทธรณ การ
แสวงหาขอเท็จจริง การสรุปสํานวน การรับฟงพยานหลักฐาน หรือในการดําเนินกระบวนพิจารณา
อยางอ่ืนกอนมีคําวินิจฉัย เมื่อองคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีฝายที่เสียหายเนื่องจาก
การที่มิไดปฏิบัติเชนวานั้นมีคําขอ องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจสั่งยกเลิกกระบวนพิจารณาที่ผิดกฎ 
ก.พ.ค. นั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือส่ังแกไขหรือมีคําส่ังในเรื่องนั้นอยางหนึ่งอยางใดตามที่
เห็นสมควร 

ขอความดังกลาวตามวรรคหนึ่ง คูกรณีฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นไดไมวาเวลาใด ๆ 
กอนมีคําส่ังหรือคําวินิจฉัย แตตองไมเกินแปดวันนับแตวันที่ทราบถึงเหตุดังกลาว หรือมิไดให
สัตยาบันแกการนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การยกเลิกกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่ง อันมิใชเร่ืองที่คูกรณีละเลยไมดําเนิน
กระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎ ก.พ.ค. หรือที่องคคณะวินิจฉัยกําหนด
ไว ไมตัดสิทธิคูกรณีนั้นในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นใหมใหถูกตองได 

 
ขอ ๘  การทําคําขอหรือคํารองตอ ก.พ.ค. ในกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. 

ใหทําเปนหนังสือ เวนแต ก.พ.ค. จะอนุญาตใหทําดวยวาจา ในกรณีเชนนี้ให ก.พ.ค. พิจารณาจด
แจงขอความนั้นไวในรายงานกระบวนพิจารณา 

 
ขอ ๙  ใหมีการจดแจงรายงานการไตสวน การนั่งพิจารณาหรือการดําเนิน

กระบวนพิจารณาใด ๆ ไวในรายงานกระบวนพิจารณารวมไวในสํานวนเรื่องอุทธรณทุกครั้ง 
รายงานกระบวนพิจารณานั้น ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับเลขเรื่องที่ ช่ือองคคณะ

วินิจฉัย ช่ือคูกรณี สถานที่ วันและเวลาที่ดําเนินการ ขอความโดยยอเก่ียวกับเรื่องที่กระทํา และ
ลายมือช่ือองคคณะวินิจฉัย ในกรณีที่กระบวนพิจารณาใดกระทําตอหนาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใด
หรือพยาน ใหคูกรณีหรือพยานดังกลาวลงลายมือช่ือไวในรายงานกระบวนพิจารณาดวย 

 
ขอ ๑๐  ถาคูกรณี พยาน หรือบุคคลใด จะตองลงลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือ

เครื่องหมายอยางอ่ืนแทนการลงลายมือช่ือในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือเอกสารใดเพือ่
แสดงการรับรูรายงานหรือบันทึกนั้น หรือเพ่ือรับรองการอานหรือสงเอกสารนั้น หากกระทําโดยมี
พยานลงลายมือช่ือรับรองไวดวยสองคนแลว ใหถือเสมอกับการลงลายมือช่ือ แตถากระทําตอหนา
องคคณะวินิจฉัยไมจําตองมีลายมือช่ือของพยานสองคนรับรอง 

ถาคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่จะตองลงลายมือช่ือในรายงาน บันทึก หรือเอกสาร
ดังกลาว ลงลายมือช่ือไมไดหรือไมยอมลงลายมือช่ือ ใหจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือช่ือเชนวานั้นไว 

 
ขอ ๑๑  การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอ ก.พ.ค. คูกรณีจะยื่นดวยตนเอง

หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนยื่นตอ ก.พ.ค. หรือตอพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. หรือจะสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนก็ได ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่ที่ทําการไปรษณียตน
ทางประทับตรารับที่ซองสงเอกสารเปนวันที่ย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานตอ ก.พ.ค. 

การมอบฉันทะใหผูอ่ืนยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ใหทําเปนหนังสือลงลาย
มอชื่อผูมอบ ผูรับมอบ และพยาน 

 
ขอ ๑๒  ในกรณีที่ ก.พ.ค. หรือพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. ตองแจงขอความ 

หรือตองสงเอกสารใดใหแกคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือบุคคลที่เก่ียวของ ถาผูนั้นหรือผูแทนของผู
นั้นมิไดรับทราบขอความหรือมิไดรับเอกสารจาก ก.พ.ค. หรือพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. ให
แจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแต ก.พ.ค. จะมีคาํส่ัง
ใหแจงขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่คูกรณีหรือบุคคลที่เก่ียวของย่ืนคําขอตอ ก.พ.ค. เพ่ือขอใหมีการแจง
ขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีอ่ืน คูกรณีหรือบุคคลซึ่งย่ืนคําขอตองเปนผูเสียคาใชจายที่เกิดจาก
การแจงขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีดังกลาว 

 
ขอ ๑๓  การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียน

ตอบรับใหถือวาวันที่ระบุในใบตอบรับเปนวันที่ไดรับแจง หากไมปรากฏวันที่ในใบตอบรับ ใหถือ
วาวันที่ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงเปนวันที่ไดรับแจง เวนแตจะพิสูจนไดวาไดรับกอนหรือ
หลังจากวันนั้น หรือไมไดรับ 

การแจงขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีอ่ืนตามคําส่ัง ก.พ.ค. ให ก.พ.ค. กําหนด
วันที่ถือวาผูรับไดรับแจงไวดวย 

 
ขอ ๑๔  การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารโดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่

ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลอื่นนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาในขณะนําไปสงไมพบผูรับ ใหวาง
หรือปดหนังสือหรือเอกสารนั้นไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้นตอหนาเจาพนักงานตํารวจ 
ขาราชการอื่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่วางหรือปดหนังสือหรือ
เอกสารนั้น 

ในกรณีที่ไมพบผูรับ จะสงหนังสือหรือเอกสารแกบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู
หรือทํางานในสถานที่นั้นก็ได และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่ไดสงหนังสือหรือเอกสารใหแก
บุคคลนั้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหสง วาง หรือปดหนังสือ หรือ
เอกสารในเวลากลางวันระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และใหพนักงานเจาหนาที่ของ 
ก.พ.ค. หรือบุคคลผูนําไปสงมอบใบรับลงลายมือช่ือผูรับ หรือมอบรายการสงหนังสือหรือเอกสาร
ลงลายมือช่ือพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผูนําไปสง แลวแตกรณี ตอ ก.พ.ค. เพ่ือ
รวมไวในสํานวน 

ใบรับหรือรายงานตามวรรคสาม ตองระบุวิธีสง เวลา วัน เดือน ปที่สงหนังสือ
หรือเอกสารรวมทั้งช่ือพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผูนําไปสง ใบรับหรือรายงาน
ดังกลาวจะทําโดยวิธีจดลงไวที่หนังสือหรือเอกสารตนฉบับซึ่งย่ืนตอ ก.พ.ค. ก็ได 

 
ขอ ๑๕  เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คูกรณีย่ืนตอ ก.พ.ค. หรือที่ ก.พ.ค. ไดมา 

ใหเปดโอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตอง และ ก.พ.ค. 
อาจสงสําเนาใหคูกรณีตามกฎ ก.พ.ค. นี้ เวนแตกรณีที่มีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย หรือ
กรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวาจําเปนตองไมเปดเผยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ 

ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชั้นความลับไว มีขอความที่ไม
เหมาะสม หรือมีขอความที่อาจเปนการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด ใหอยูในดุลพินิจของ 
ก.พ.ค. ที่จะไมเปดโอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา ขอสําเนาอันรับรองถูกตอง หรือไม



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 
 

สงสําเนาใหคูกรณี ทั้งนี้ ไมเปนการตัดอํานาจ ก.พ.ค. ที่จะจัดใหมีการทําสรุปเรื่องและเปดโอกาส
ใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ หรือคัดสําเนาสรุปเรื่อง หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองของสรุปเรื่อง 
หรือสงสําเนาสรุปเรื่องดังกลาวใหคูกรณี 

 
ขอ ๑๖  พยานเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการใหถอยคําของตนในสํานวน หรือ

บุคคลภายนอกผูมีสวนไดเสียอาจยื่นคําขอตอ ก.พ.ค. เพ่ือขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับ
ในสํานวน หรือขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองก็ได แตทั้งนี้ หามอนุญาตเชนวานั้นแก 

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

เอกสารในสํานวนทั้งหมดหรือบางฉบับ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือประโยชน
สาธารณะ 

(๓) พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่กฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย 
หรือกรณี ที่ ก.พ.ค. เห็นวาจําเปนตองไมเปดเผย เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการ
ของรัฐ 

 
ขอ ๑๗  คูกรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไมอาจขอตรวจดูหรือขอคัดสําเนา

เอกสารที่พนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. นิติกรผูรับผิดชอบสํานวน นิติกรผูแถลง กรรมการ
เจาของสํานวน หรือองคคณะวินิจฉัยจัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนการภายในทั้งไมอาจขอสําเนาอันรับรอง
ถูกตองของเอกสารนั้น 

 
ขอ ๑๘  การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวนใหผูขอตามขอ ๑๕ หรือ

ขอ ๑๖ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูขอเปนผูตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไข ที่ประธาน ก.พ.ค. กําหนด เพ่ือความสะดวกหรือเพ่ือความปลอดภัยของเอกสารนั้น 

หามคัดสําเนาคําวินิจฉัยหรือคําส่ังขององคคณะวินิจฉัยกอนที่จะมีการแจงคํา
วินิจฉัยหรือคําส่ังนั้น 

การรับรองสําเนาเอกสาร ใหพนักงานเจาหนาที่ตามที่ ก.พ.ค. กําหนด เปนผู
รับรอง 

 
ขอ ๑๙  ถาสํานวน เอกสารของคูกรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา

คําวินิจฉัย หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวนซึ่งยังอยูในระหวางการพิจารณา หรือรอการ
ดําเนินการตามคําวินิจฉัยสูญหายไป หรือบุบสลายทั้งหมดหรือบางสวน และกรณีดังกลาวเปนการ
ขัดของตอการพิจารณาวินิจฉัย การมีคําส่ัง หรือการดําเนินการตามคําวินิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. 
เห็นสมควรหรือคูกรณีฝายที่เก่ียวของมาขอ ให ก.พ.ค. ส่ังใหคูกรณีหรือบุคคลผูถือเอกสารนั้นนํา
สําเนาที่รับรองถูกตองมาสงตอ ก.พ.ค. ถาสําเนาเชนวานั้นทั้งหมดหรือบางสวนหาไมได ก.พ.ค. 
อาจมีคําวินิจฉัยใหพิจารณาอุทธรณนั้นใหม หรือมีคําส่ังอยางอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม 

 



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 
 

ขอ ๒๐  เพ่ือใหกระบวนพิจารณาเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม องค
คณะวินิจฉัย หรือกรรมการเจาของสํานวนอาจมีคําส่ังใหการติดตอส่ือสารระหวางองคคณะวินิจฉัย 
หรือกรรมการเจาของสํานวนดวยกันกระทําโดยโทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น แทนการติดตอโดยทางไปรษณียหรือประกอบกันก็ได โดยคํานึงถึงความ
จําเปนเรงดวนและความเหมาะสมแกลักษณะเนื้อหาของเร่ืองที่ทําการติดตอ รวมทั้งจํานวนและ
ลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่เก่ียวของ ก.พ.ค. อาจมี
คําส่ังใหการแจงขอความหรือการสงเอกสารระหวาง ก.พ.ค. กับคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่
เก่ียวของ กระทําโดยวิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได โดยให ก.พ.ค. กําหนดวันที่ถือวาไดรับแจง
ขอความหรือเอกสารไวดวย 

 
ขอ ๒๑  สํานวน เอกสารของคูกรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา คาํ

วินิจฉัย คําส่ัง หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวน ไมวาจะเปนเอกสารตนฉบับหรือสําเนาคูฉบับ 
ถาองคคณะวินิจฉัยเห็นสมควร จะมีคํา ส่ังใหสงคืน เก็บรักษาหรือนําเสนอในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกสก็ได 

 
หมวด ๒ 

การยื่นอุทธรณ และการตรวจอุทธรณ 
   

 
ขอ ๒๒  ผูอุทธรณ ตองเปนผูมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือน และท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี ้
 
ขอ ๒๓  กรณีที่ผูมี สิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนถึงแกความตายกอนที่จะใชสิทธิอุทธรณ ทายาทผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของ
ผูนั้น มีสิทธิอุทธรณแทนได 

ในกรณีที่มีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถก็ดี หากทายาทเหลานั้นประสงคจะอุทธรณแทนตามวรรคแรก ใหนํากฎหมายวา
ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยความสามารถ 
มาเทียบเพื่อการใชบังคับ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

 
ขอ ๒๔  ผูมีสิทธิอุทธรณจะมอบหมายใหทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติ

ภาวะแลวทําการอุทธรณแทนได ดวยเหตุจําเปนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) เจ็บปวยจนไมสามารถอุทธรณดวยตนเองได 
(๒) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจอุทธรณดวยตนเองไดทันเวลาที่

กําหนด 
(๓) มีเหตุจําเปนอยางอ่ืนที่ ก.พ.ค. หรือองคคณะวินิจฉัยอุทธรณเห็นสมควร 



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 
 

 
ขอ ๒๕  ผูอุทธรณอาจมอบหมายใหทนายความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะ

แลว เปนผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในกระบวนการอุทธรณแทนก็ได แตตองแจงลวงหนาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองกอน 

ในการชี้แจงหรือใหถอยคําตอองคคณะวินิจฉัยอุทธรณหรือตอกรรมการเจาของ
สํานวน คูกรณีมีสิทธินําทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนเขามาฟงการพิจารณาได 

 
ขอ ๒๖  การมอบหมายตามกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู

มอบและผูรับมอบ ถาผูมอบไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหพิมพลายนิ้วมือ หรือแกงได โดยมี
พยานลงลายมือช่ือรับรองอยางนอยสองคน และใหมีหลักฐานแสดงตัวผูไดรับมอบหมายดวย 

 
ขอ ๒๗  การอุทธรณตองทาเปนหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใชถอยคําสุภาพ 

และมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือตําแหนง สังกัด และท่ีอยูสําหรับการติดตอเก่ียวกับการอุทธรณของผู

อุทธรณ 
(๒) คําส่ังที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ และวันที่รับทราบคําส่ัง 
(๓) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ผูอุทธรณยกข้ึนเปนขอคัดคานคําส่ังที่เปนเหตุ 

แหงการอุทธรณ 
(๔) คําขอของผูอุทธรณ 
(๕) ลายมือช่ือของผูอุทธรณ 
ถาเปนการอุทธรณโดยทายาท หรือผูไดรับมอบหมายใหอุทธรณแทน ใหปรับ

สาระสําคัญในหนังสืออุทธรณใหเหมาะสม โดยอยางนอยควรมีสาระสําคัญใหสามารถเขาใจได
ตามหัวขอที่กลาวในวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๒๘  ใหผูอุทธรณจัดทําสําเนาหนังสืออุทธรณ และสําเนาพยานหลักฐานที่ผู

อุทธรณรับรองสําเนาถูกตอง ย่ืนพรอมกับหนังสืออุทธรณดวย กรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่
เก่ียวของไดเพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
หรือบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหระบุเหตุที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานไวดวย และถามีการ
มอบหมายใหดําเนินการแทน ก็ใหแนบหนังสือมอบหมายตามขอ ๒๖ แลวแตกรณี พรอมหนังสือ
อุทธรณดวย 

 
ขอ ๒๙  การอุทธรณตองย่ืนภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) สามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ังที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ 

สําหรับผูที่ถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ 
(๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

(๒) เกาสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ังที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ 
หรือหนึ่งปนับแตวันที่ผูถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ตาม



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 
 

มาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ถึงแกความตาย สําหรับทายาทตามที่กําหนดไว
ในขอ ๓๕ 

 
ขอ ๓๐  การยื่นหนังสืออุทธรณ ใหย่ืนตอพนักงานผูรับอุทธรณที่สํานักงาน ก.พ. 

หรือจะสงหนังสืออุทธรณโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลา
อุทธรณในกรณีมายื่นอุทธรณตอพนักงานผูรับอุทธรณ ใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานการ
ลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบ วาดวยงานสารบรรณเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ สวนกรณีสง
หนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ
อุทธรณเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ 

 
ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกส่ังลงโทษทาง

วินัย หรือถูกส่ังใหออกจากราชการลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ัง เปนวันรับทราบคําส่ัง 
ถาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไมยอมลงลายมือช่ือ

รับทราบคําส่ังลงโทษหรือคําส่ังใหออกจากราชการ และมีการแจงคําส่ังลงโทษ หรือคําส่ังใหออก
จากราชการ ใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการทราบกับมอบสําเนาคําส่ัง
ลงโทษ หรือสําเนาคําส่ังใหออกจากราชการใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการแลว ทําบันทึก ลงวัน เดือน ป เวลา และสถานที่ที่แจงและลงลายมือช่ือผูแจง พรอมทั้ง
พยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันรับทราบคําส่ัง 

ถาไมอาจแจงใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการลงลายมือ
ช่ือรับทราบคําส่ังไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําส่ังลงโทษ หรือสําเนาคําส่ังใหออก
จากราชการทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการ ณ ที่อยูของผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการโดยสงสําเนาคําส่ังไปใหสองฉบับ เพ่ือใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออก
จากราชการเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการลงลายมือ
ช่ือและวัน เดือน ป ที่รับทราบคําส่ังลงโทษหรือคําส่ังใหออกจากราชการ สงกลับคืนมาเพื่อเก็บไว
เปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทาง
ไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไดรับเอกสารดังกลาว
หรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําส่ังฉบับที่ใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออก
จากราชการลงลายมือช่ือและวัน เดือน ป ที่รับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือคําส่ังใหออกจาก
ราชการกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไดรับทราบคําส่ัง
แลว 

 
ขอ ๓๒  หนังสืออุทธรณที่พนักงานผูรับอุทธรณไดรับอุทธรณไวแลว ใหออกใบ

รับใหผูอุทธรณและลงทะเบียนเรื่องอุทธรณในสารบบแลวตรวจคําอุทธรณในเบื้องตน ถาเห็นวา
เปนคําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน ใหเสนอคําอุทธรณดังกลาวตอประธาน ก.พ.ค. เพ่ือดําเนินการ
ตอไป ถาเห็นวาคําอุทธรณนั้นไมสมบูรณครบถวนดวยเหตุใด ๆ ใหพนักงานผูรับอุทธรณแนะนํา



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 
 

ใหผูอุทธรณแกไขใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้น
เปนกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนเรื่องอุทธรณที่ไมอยูในอํานาจของ ก.พ.ค. หรือผู
อุทธรณไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอหนังสืออุทธรณดังกลาวตอ
ประธาน ก.พ.ค. เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
หมวด ๓ 

การถอนอุทธรณและการดาํเนินการกรณีผูอุทธรณถึงแกความตาย 
   

 
ขอ ๓๓  อุทธรณที่ย่ืนไวแลว ผูอุทธรณอาจถอนอุทธรณในเวลาใด ๆ กอนที่องค

คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยอุทธรณนั้นก็ได 
การถอนอุทธรณ ตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูอุทธรณ แตถาผูอุทธรณ

ถอนอุทธรณดวยวาจาตอหนาองคคณะวินิจฉัย ใหองคคณะวินิจฉัยบันทึกไวและใหผูอุทธรณลง
ลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
ขอ ๓๔  เมื่อมีการถอนอุทธรณตามขอ ๓๓ ใหองคคณะวินิจฉัยอนุญาต และส่ัง

จําหนายอุทธรณออกจากสารบบ 
 
ขอ ๓๕  การออกจากราชการของผูอุทธรณ ไมเปนเหตุใหยุติการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ 
ในกรณีที่ผูอุทธรณถึงแกความตายกอนการวินิจฉัยอุทธรณ ใหรอการวินิจฉัย

อุทธรณนั้นออกไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก หรือผูรับสิทธิของผูนั้น จะมีคําขอเขามาแทนที่ผู
อุทธรณนั้น หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามา โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยที่องคคณะวินิจฉัย
เรียกเขามาเนื่องจากคูกรณีในอุทธรณมีคําขอ 

คําขอเขามาแทนที่ผูอุทธรณตามวรรคสอง ใหย่ืนคําขอเปนหนังสือตอองคคณะ
วินิจฉัยภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูอุทธรณนั้นถึงแกความตาย ถาไมมีคําขอของบุคคล
ดังกลาวภายในกําหนดเวลาดังกลาว องคคณะวินิจฉัยจะมีคําส่ังจําหนายอุทธรณออกจากสารบบ
นั้นก็ได 

 
หมวด ๔ 

การตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
   

 
ขอ ๓๖  ให ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณข้ึนคณะหนึ่งหรือหลาย

คณะก็ได แตละคณะประกอบดวย กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณอีกสองคน เพ่ือทําหนาที่เปนผูวินิจฉัยอุทธรณ โดยจะกําหนดใหประธานกรรมการ ก.พ.ค. 
หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหลายคณะพรอม



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 
 

กันก็ได และใหมีเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ. ที่ไดรับมอบหมายเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่มีความจําเปน ก.พ.ค. อาจตั้งใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณคนใดทําหนาที่วินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได 

 
ขอ ๓๗  เมื่อไดมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและไดมีการจายสํานวน

แลว ใหประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแจงคําส่ังตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณ
ทราบโดยใหผูอุทธรณลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน แลวมอบสําเนาคําส่ังใหไว
หนึ่งฉบับหรือจะสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูอุทธรณ ณ ที่อยูซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ หรือหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนก็ได ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพน
สิบหาวันนับแตวันสงสําเนาคําส่ังดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณไดรับทราบคําส่ังตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณแลว 

 
ขอ ๓๘  ในกรณีเร่ืองอุทธรณใดมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังตอไปนี้ ประธาน 

ก.พ.ค. จะใหมีการวินิจฉัยปญหาหรือเร่ืองอุทธรณใดโดยองคคณะวินิจฉัยหลายองคคณะรวมกัน
พิจารณาวินิจฉัย ตามที่ประธาน ก.พ.ค. กําหนดก็ได 

(๑) เร่ืองที่เก่ียวกับระบบราชการ หรือประโยชนสาธารณะ 
(๒) เร่ืองที่มีประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายหรือหลักการที่สําคัญ 
(๓) เร่ืองที่อาจมีผลเปนการกลับหรือแกไขแนวทางการลงโทษเดิม 
(๔) เร่ืองที่เปนโครงการใหญและมีงบประมาณสูง 
(๕) เร่ืองอ่ืน ๆ ที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร 

 
หมวด ๕ 

การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคาํคดัคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 
   

 
ขอ ๓๙  ผูอุทธรณอาจคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณได ถากรรมการวินิจฉัย

อุทธรณผูนั้นมีกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําที่

ผูอุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําที่ผู

อุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือส่ังให

ออกจากราชการ 
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจาก

ราชการที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 



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 
 

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

คําคัดคานผูไดรับการตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ตองทําเปนหนังสือย่ืนตอ
ประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันนับแตวันรับทราบคําส่ังตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ โดยตอง
แสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในคําคัดคานดวยวา จะทําใหการพิจารณาอุทธรณ
ไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร กอนที่จะมีการพิจารณาอุทธรณ แตอาจใหกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณผูที่ถูกคัดคานทําคําช้ีแจงประกอบการการพิจารณาของประธาน ก.พ.ค. ได 

 
ขอ ๔๐  เมื่อมีการยื่นคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคนใด ใหกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณผูที่ถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ไวจนกวาประธาน ก.พ.ค. จะไดมีการชี้ขาดใน
เร่ืองการคัดคานนั้นแลว 

หากประธาน ก.พ.ค. เห็นวามิไดเปนไปตามคาคัดคานและมีเหตุผลสมควรที่จะ
ใหผูที่ถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหประธาน ก.พ.ค. นําเร่ืองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณปฏิบัติหนาที่ตอไป ถาที่ประชุมมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่
ตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลวใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาคําคัดคานฟงข้ึน หรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะฟง
ไดวาหากใหผูที่ถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจทําใหการพิจารณาไมไดความจริงและความ
ยุติธรรม ใหมีคําส่ังใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณในเรื่องนั้น แลวแจง
ใหผูคัดคานทราบ 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. ส่ังใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ถูกคัดคานถอนตัว
จากการพิจารณา ใหประธาน ก.พ.ค. แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจากคณะหนึ่งคณะใดหรือ
ตนเองปฏิบัติหนาที่แทนตามความจําเปน 

 
ขอ ๔๑  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูใดเห็นวาตนมีกรณีอันอาจถูกคัดคานไดตาม

ขอ ๓๙ หรือเห็นวามีเหตุอ่ืนที่อาจจะมีการกลาวอางในภายหลังไดวาตนไมอยูในฐานะที่จะปฏิบัติ
หนาที่โดยเที่ยงธรรม ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ให
ประธาน ก.พ.ค. แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเองปฏิบัติหนาที่
แทนตามความจําเปน 

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาควรใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ขอถอนตัว
ปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหนําเร่ืองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณามีมติให
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณปฏิบัติหนาที่ตอไป ถาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวใหกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับแลวใหเปนที่สุด 

 



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 
 

ขอ ๔๒  การที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ถูกส่ังใหงดการปฏิบัติหนาที่หรือ
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ขอถอนตัวเพราะมีกรณีอันอาจถูกคัดคานนั้น ยอมไมกระทบถึงการ
กระทําใด ๆ ที่ไดกระทําไปแลว แมวาจะไดดําเนินการหลังจากที่ไดมีการยื่นคําคัดคานนั้น 

 
หมวด ๖ 

การจายสํานวนและการสั่งรับหรือไมรับอทุธรณไวพิจารณา 
   

 
ขอ ๔๓  ภายใตบังคับขอ ๙๒ และขอ ๙๓ เมื่อประธาน ก.พ.ค. ไดรับหนังสือ

อุทธรณตามขอ ๓๒ แลว ใหพิจารณาจายสํานวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๔๔ ถึงขอ ๔๗ 
และใหแตงตั้งนิติกรผูแถลง เวนแตในกรณีที่เห็นวาสํานวนใดไมจําเปนตองมีนิติกรผูแถลงจะไม
แตงตั้งนิติกรผูแถลงก็ได 

 
ขอ ๔๔  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาอุทธรณเร่ืองใดมีปญหาขอกฎหมายที่

สําคัญ หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบตอการปฏิบัติราชการ หรือจะเปนการวางบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หรือกรณีเปนเรื่องสําคัญที่เก่ียวของกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. สมควรเปนผู
วินิจฉัยเอง ก็ใหจายสํานวนนั้นให ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัย 

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

 
ขอ ๔๕  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาอุทธรณเร่ืองใดเปนกรณีทั่วไปที่ไมมี

ลักษณะตามขอ ๔๔ ก็ใหจายสํานวนอุทธรณนั้นใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคณะหนึ่งคณะใด 
เปนองคคณะวินิจฉัย 

ในกรณีนี้ใหประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคน
หนึ่งเปนเจาของสํานวน 

เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหเสนอ ก.พ.ค. พิจารณา
วินิจฉัยตอไป 

 
ขอ ๔๖  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาอุทธรณเร่ืองใดเปนอุทธรณที่ไมอาจรับ

ไวพิจารณาได ก็ใหจายสํานวนอุทธรณนั้นให ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัยหรือใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณคณะหนึ่งคณะใด เปนองคคณะวินิจฉัย 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย เมื่อพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณนั้นแลว ใหเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยตอไป 

 
ขอ ๔๗  ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาอุทธรณเร่ืองใด เปนอุทธรณที่

พิจารณาได ก็ใหจายสํานวนใหแก ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย 



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 
 

ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณข้ึนหลายคณะ ใหประธาน ก.พ.ค. จายสํานวนตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแยกตามความเชี่ยวชาญใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ใหจายสํานวนใหตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณที่ตั้งไว 

(๒) ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแยกตามกลุมของสวน
ราชการ หรือพ้ืนที่ตั้งของสวนราชการใด ใหจายสํานวนใหตรงกับกลุมหรือพ้ืนที่ตั้งของสวน
ราชการนั้น 

(๓) ในกรณีที่ไมมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่
รับผิดชอบเรื่องอุทธรณดังกลาวมีเร่ืองอุทธรณคางการพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งหากจาย
สํานวนเรื่องอุทธรณใหแกคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณนั้นจะทําใหการพิจารณาลาชาหรือกระทบ
ตอความยุติธรรม ใหจายสํานวนอุทธรณตามที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควรวาจะจายสํานวนเรื่อง
อุทธรณใหแกคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคณะใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย เมื่อวินจฉัยแลว ให
เสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยตอไป 

 
ขอ ๔๘  กรรมการเจาของสํานวน อาจกําหนดประเด็นใหนิติกรผูรับผิดชอบ

สํานวน วิเคราะหและพิจารณาทําความเห็นเสนอองคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาสั่งรับหรือไมรับ
อุทธรณไวพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่มีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในหมวด ๑ และเปนอุทธรณที่รับไวพิจารณาได ก็ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําส่ังรับอุทธรณนั้นไว
พิจารณา แลวดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

(๒) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่ยังไมชัดเจนหรือที่ยังมีการดําเนินการโดยไมถูกตอง 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด ๑ ก็ใหมีคําส่ังใหผูอุทธรณดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาเจ็ดวัน หากไมมีการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหเสนอองคคณะวินิจฉัย 
เพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉัย 

(๓) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาตามขอ ๔๙ ก็ใหเสนอองคคณะ
วินิจฉัย เพ่ือพิจารณามีคําวินิจฉัย 

 
ขอ ๔๙  อุทธรณดังตอไปนี้ เปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณา 
(๑) เปนเรื่องที่ไมอาจอุทธรณตอ ก.พ.ค. ไดตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
(๒) ผูอุทธรณมิใชเปนผูมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
(๓) เปนอุทธรณที่ย่ืนเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๔ วรรค

หนึ่ง 
(๔) เปนเรื่องที่ไดเคยมีการอุทธรณและไดมีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังถึงที่สุดแลว 



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 
 

(๕) เปนกรณีตามขอ ๔๘ (๒) และ (๓) 
สําหรับทายาทผูมีสิทธิย่ืนอุทธรณแทน ตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ หากมีกรณี

ตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) ใหถือวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาเชนกัน 
 
ขอ ๕๐  เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนตามขอ 

๔๘ (๒) หรือ (๓) แลว ใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย ดังนี ้
(๑) ในกรณีที่ ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัย 

(ก) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาตามขอ ๔๙ ก็ใหมีคําวินิจฉัย
ไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณา และส่ังจําหนายอุทธรณนั้นออกจากสารบบ 

(ข) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่ รับไวพิจารณาได ก็ใหส่ังรับอุทธรณนั้นไว
พิจารณาและใหกรรมการ ก.พ.ค. เจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย 
(ก) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาตามขอ ๔๙ ก็ใหมีคําวินิจฉัย

ไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาและเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. วินิจฉัยแลว ให
จําหนายอุทธรณนั้นออกจากสารบบ 

(ข) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่ รับไวพิจารณาได ก็ใหส่ังรับอุทธรณนั้นไว
พิจารณาและใหกรรมการเจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

 
หมวด ๗ 

การแสวงหาขอเท็จจริง 
   

 
สวนที่ ๑ 

การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ คําแกอุทธรณ คาํคัดคานคาํแกอุทธรณ  
และคําแกอุทธรณเพ่ิมเติม 

   
 

ขอ ๕๑  เมื่อกรรมการเจาของสํานวน เห็นวาอุทธรณใดเปนอุทธรณที่สมบูรณ
ครบถวน ใหมีคําส่ังใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 
โดยสงสําเนาคําอุทธรณและสําเนาพยานหลักฐานไปดวย ในกรณีที่เห็นสมควรจะกําหนดประเด็น
ที่คูกรณีในอุทธรณตองทําคําแกอุทธรณ หรือใหจัดสงพยานหลักฐานที่เก่ียวของ หรือที่จะเปน
ประโยชนแกการพิจารณาดวยก็ได 

ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบอุทธรณมีปริมาณหรือสภาพที่ทําใหการสง
สําเนาใหแกคูกรณีในอุทธรณเปนภาระอยางมาก ใหสงสําเนาอุทธรณไปพรอมกับรายการ
พยานหลักฐานที่คูกรณีในอุทธรณอาจขอดูหรือขอรับไดที่ ก.พ.ค. 

 



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 
 

ขอ ๕๒  ใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณโดยชัดแจงแสดงการปฏิเสธหรือ
ยอมรับขอหาท่ีปรากฏในหนังสืออุทธรณและคําขอทายอุทธรณ และเหตุแหงการนั้น พรอมสง
พยานหลักฐานตามที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด โดยจัดทําสําเนาคําแกอุทธรณ และสําเนา
พยานหลักฐาน หรือตามจํานวนที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนดยื่นมาพรอมกับคําแกอุทธรณ
ดวย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาหนังสือ
อุทธรณ 

 
ขอ ๕๓  ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนเห็นวาคําแกอุทธรณของคูกรณีใน

อุทธรณไมครบถวนหรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งใหคูกรณีในอุทธรณดําเนินการแกไขหรือจัดทําคํา
แกอุทธรณสงมาใหมก็ได 

 
ขอ  ๕๔   ในกรณีที่คูกรณีในอุทธรณมิ ไดจัดทําคํ าแก อุทธรณ  พรอมทั้ ง

พยานหลักฐานยื่นตอกรรมการเจาของสํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาคูกรณีใน
อุทธรณยอมรับขอเท็จจริงตามขออุทธรณและใหกรรมการเจาของสํานวนพิจารณาดําเนินการ
ตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

ในกรณีที่คูกรณีในอุทธรณมิไดย่ืนคําแกอุทธรณภายในระยะเวลาที่กําหนด 
คูกรณีในอุทธรณตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ทําใหไมสามารถยื่นคําแกอุทธรณไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินเจ็ดวัน 

 
ขอ ๕๕  เมื่อคูกรณีในอุทธรณย่ืนคําแกอุทธรณแลว ใหกรรมการเจาของสํานวน

สงสําเนาคําแกอุทธรณพรอมทั้งสําเนาพยานหลักฐานไปยังผูอุทธรณเพ่ือใหผูอุทธรณคัดคานหรือ
ยอมรับคําแกอุทธรณ หรือพยานหลักฐานที่คูกรณีในอุทธรณย่ืนตอกรรมการเจาของสํานวน ใน
การนี้ จะกําหนดประเด็นใหผูอุทธรณตองช้ีแจงหรือใหจัดสงพยานหลักฐานใด ๆ ดวยก็ได 

ถาผูอุทธรณประสงคจะคัดคานคําแกอุทธรณ ใหทําคําคัดคานคําแกอุทธรณย่ืน
ตอกรรมการเจาของสํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําแกอุทธรณ 

ถาผูอุทธรณไมประสงคจะทําคําคัดคานคําแกอุทธรณ แตประสงคจะใหพิจารณา
อุทธรณตอไป ใหแจงเปนหนังสือใหทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาผูอุทธรณไมดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหกรรมการเจาของ
สํานวนสั่งจําหนายอุทธรณออกจากสารบบก็ได 

 
ขอ ๕๖  คําคัดคานคําแกอุทธรณของผูอุทธรณใหมีไดเฉพาะในประเด็นที่ได

ยกขึ้นกลาวในคําอุทธรณ คําแกอุทธรณของคูกรณีในอุทธรณ หรือที่กรรมการเจาของสํานวน
กําหนด 

ถาผูอุทธรณทําคําคัดคานคําแกอุทธรณโดยมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มขึ้นใหมตาง
จากคําอุทธรณ คําแกอุทธรณของคูกรณีในอุทธรณ หรือที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด ใหส่ัง
ไมรับประเด็นหรือคําขอใหมนั้นไวพิจารณา 

 



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 
 

ขอ ๕๗  ใหกรรมการเจาของสํานวนสงสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณของผู
อุทธรณใหแกคูกรณีในอุทธรณ เพ่ือย่ืนคําแกอุทธรณเพ่ิมเติมตามจํานวนที่กําหนดภายในสบิหาวนั 
นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อคูกรณีในอุทธรณย่ืนคําแก
อุทธรณเพ่ิมเติมแลว หากกรรมการเจาของสํานวนเห็นวาเร่ืองอุทธรณมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะ
พิจารณาหรือมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไดแลว ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนพรอมเอกสารหลักฐานที่
เก่ียวกับการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอองคคณะวินิจฉัย เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
สวนที่ ๒ 

การแสวงหาขอเท็จจริงขององคคณะวินิจฉัย 
   

 
ขอ ๕๘  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจแสวงหา

ขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม ในการนี้อาจแสวงหาขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานผูเช่ียวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีที่ปรากฏในคํา
อุทธรณ คําแกอุทธรณ คําคัดคานคําแกอุทธรณ หรือคําแกอุทธรณเพ่ิมเติม ในการแสวงหา
ขอเท็จจริงเชนวานั้นองคคณะวินิจฉัยอาจดําเนินการตามที่กําหนดในสวนนี้หรือตามที่เห็นสมควร 

ในการแสวงหาขอเท็จจริงขององคคณะวินิจฉัย ถาตองมีการใหถอยคําของคูกรณี 
พยาน หรือบุคคลใด ๆ ใหองคคณะวินิจฉัยเปนผูซักถาม 

 
ขอ ๕๙  องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจออกคําส่ังเรียกคูกรณีหรือบุคคลที่เก่ียวของมา

ใหถอยคําไดตามที่เห็นสมควร 
คําส่ังขององคคณะวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเด็นขอเท็จจริงที่จะทําการ

ไตสวนไวดวยก็ได 
องคคณะวินิจฉัยตองแจงกําหนดการไตสวนใหคูกรณีที่เก่ียวของทราบลวงหนา

เพ่ือเปดโอกาสใหคูกรณีนั้นคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได แตถาขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวน
เปนขอเท็จจริงที่ไมมีผลกระทบตอการพิจารณาวินิจฉัย หรือคูกรณีที่เก่ียวของไดทราบขอเท็จจริง
นั้นมากอนแลวจะไมแจงกําหนดการไตสวนใหคูกรณีนั้นทราบก็ได 

พยานที่องคคณะวินิจฉัยมีคําส่ังเรียกมาใหถอยคําอาจเสนอพยานหลักฐานใด ๆ 
เพ่ือประกอบการใหถอยคําของตนได ถาพยานหลักฐานนั้นอยูในประเด็นที่องคคณะวินิจฉัยไดมี
คําส่ังใหมีการไตสวน 

 
ขอ ๖๐  ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรจะรับฟงถอยคําของบุคคลใด และ

เปนกรณีที่ตองใชลาม ใหจัดหาลามโดยลามอาจไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกับการมาใหถอยคํา
ของพยานผูเช่ียวชาญก็ได 

 



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 
 

ขอ ๖๑  กอนใหถอยคํา คูกรณี หรือพยาน ตองสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือ 
จารีตประเพณีแหงชาติของตน หรือกลาวคําปฏิญาณวาจะใหถอยคําตามสัตยจริง 

ใหคูกรณี หรือพยาน แจงช่ือ นามสกุล ที่อยู อายุ และอาชีพ และในกรณีที่พยาน
มีความเกี่ยวพันกับคูกรณีคนหนึ่งคนใด ใหแจงดวยวามีความเกี่ยวพันกันอยางไร 

ในขณะที่พยานคนหนึ่งกําลังใหถอยคํา คูกรณีจะอยูดวยหรือไมก็ได แตหามมิให
พยานคนอื่นอยูในสถานที่นั้น เวนแตองคคณะวินิจฉัยจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน หรือเปนกรณีที่
กําหนดไวในวรรคสี่ 

พยานที่ใหถอยคําแลวอาจถูกเรียกมาใหถอยคําอีกในวันเดียวกันหรือวันอื่น และ
อาจถูกเรียกมาใหถอยคําพรอมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได 

เมื่อคูกรณี หรือพยาน ใหถอยคําเสร็จแลว ใหองคคณะวินิจฉัยอานบันทึกการให
ถอยคําดังกลาว ใหคูกรณีหรือพยานฟงและใหลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่คูกรณี หรือ
พยานลงลายมือช่ือไมได หรือไมยอมลงลายมือช่ือใหจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือช่ือเชนวานั้นไว 

 
ขอ ๖๒  เมื่อองคคณะวินจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ องคคณะวินิจฉัย

อาจมีคําส่ังตั้งพยานผูเช่ียวชาญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะหเร่ืองใดเกี่ยวกับอุทธรณอันมใิช
เปนการวินิจฉัยขอกฎหมาย แลวใหทํารายงานหรือใหถอยคําตอองคคณะวินิจฉัยได 

รายงานหรือบันทึกการใหถอยคําของพยานผูเช่ียวชาญ ใหสงสําเนาใหคูกรณีที่
เก่ียวของเพ่ือทําขอสังเกตเสนอตอองคคณะวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่องคคณะวินิจฉัยกําหนด 

องคคณะวินิจฉัยอาจมีคําส่ังใหพยานผูเช่ียวชาญมาใหถอยคําประกอบการ
รายงานของตนได 

องคคณะวินิจฉัยตองแจงกําหนดการใหถอยคําของพยานผูเช่ียวชาญใหคูกรณีที่
เก่ียวของทราบลวงหนา เพ่ือเปดโอกาสใหคูกรณีคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได 

 
ขอ ๖๓  องคคณะวินิจฉัยหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากองคคณะวินิจฉัยมี

อํานาจไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือส่ิงอ่ืนใดเพื่อประกอบการพิจารณาได 
ใหแจงวัน เวลา และสถานที่ที่จะไปตรวจสอบใหคูกรณีทราบลวงหนาเพ่ือเปด

โอกาสใหคูกรณีคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได โดยคูกรณีจะไปรวมในการตรวจสอบดังกลาว
หรือไมก็ได 

องคคณะวินิจฉัยหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากองคคณะวินิจฉัยตองบันทึก
การตรวจสอบและการใหถอยคําของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไวในสํานวนดวย 

 
ขอ ๖๔  ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะ

สูญหายหรือยากแกการนํามา หรือถาคูกรณีฝายใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจะอางอิงอาจสูญ
หายเสียกอนที่จะมีการไตสวน หรือเปนการยากที่จะนํามาไตสวนในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูกรณี
ฝายนั้นอาจยื่นคําขอใหองคคณะวินิจฉัยมีคําส่ังใหไตสวนพยานหลักฐานนั้นไวทันที 



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 
 

เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับคําขอแลว ใหมีคําส่ังเรียกผูขอและคูกรณีอีกฝายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของมาใหถอยคํา และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหส่ังคําขอตามที่
เห็นสมควร ถาส่ังอนุญาต ใหไตสวนพยานไดตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวของกับการนั้นใหองคคณะวินิจฉัยเก็บรักษาไว 

ในกรณีที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของไมมีภูมิลําเนาอยูใน
ราชอาณาจักรและยังมิไดเขามาในเรื่องนั้น เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหส่ัง
คําขอตามที่เห็นสมควร ถาส่ังอนุญาตก็ใหไตสวนพยานไปฝายเดียว 

 
ขอ ๖๕  ในการแสวงหาขอเท็จจริงตามสวนนี้ องคคณะวินิจฉัยจะออกคําส่ังใหมี 

การบันทึกเสียง ภาพ หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือสวนหนึ่งสวนใดของการดําเนินการนั้น 
เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาก็ได 

 
หมวด ๘ 

การสรุปสํานวน 
   

 
ขอ ๖๖  เมื่อกรรมการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ คําแก

อุทธรณของคูกรณี รวมทั้งขอเท็จจริงอ่ืนที่ไดมาตามหมวด ๗ แลว เห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอ
สามารถมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไดแลว ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวน และ
เสนอบันทึกดังกลาว พรอมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอใหองค
คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๖๗  บันทึกสรุปสํานวนอยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) ช่ือผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ 
(๒) สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากคําอุทธรณและเอกสารอื่น ๆ ของคูกรณี รวมทั้ง

พยานหลักฐานตาง ๆ และสรุปคําขอของผูอุทธรณ 
(๓) สรุปขอเท็จจริงที่กรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถามี) 
(๔) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง 
(๕) ความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะตองวินิจฉัยและ

คําขอของผูอุทธรณ 
บันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวนตาม (๒) ใหสงใหแกคูกรณีทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันนั่งพิจารณาครั้งแรกตามขอ ๗๖ 
 
ขอ ๖๘  เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดมีคําส่ังรับอุทธรณแลว หากกรรมการเจาของ

สํานวนเห็นวาสามารถจะวินิจฉัยไดจากขอเท็จจริงในคําอุทธรณนั้น โดยไมตองดําเนินการแสวงหา
ขอเท็จจริงอีก หรือเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดจากคําช้ีแจงของคูกรณีและหรือจากการแสวงหา
ขอเท็จจริงในภายหลังไมวาในขณะใดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได โดยไมตองแสวงหา



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอเท็จจริงจนครบทุกข้ันตอนตามที่กําหนดไวในหมวด ๗ ใหกรรมการเจาของสํานวนมีอํานาจ
จัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอองคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๖๙  เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับสํานวนจากกรรมการเจาของสํานวนแลว หาก

เห็นวาไมมีกรณีที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม ใหมีคําส่ังกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุด
การแสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องนั้น 

ใหองคคณะวินิจฉัยแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
ลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน 

บรรดาคําอุทธรณเพ่ิมเติม คําแกอุทธรณ คําคัดคานคําแกอุทธรณ คําแกอุทธรณ
เพ่ิมเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ย่ืนหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหรับไวเปน
สวนหนึ่ง ของอุทธรณ และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๗๐  เมื่อกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงแลว ใหกรรมการเจาของ

สํานวน สงสรุปสํานวนใหนิติกรผูแถลง (ถามี) เพ่ือจัดทําคําแถลงโดยเร็ว 
คําแถลงใหจัดทําเปนหนังสือ เวนแตเร่ืองอุทธรณใดเปนเรื่องเรงดวน หรือเปน

เร่ืองที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมยุงยาก นิติกรผูแถลงจะเสนอคําแถลงดวยวาจาแทนคํา
แถลงเปนหนังสือหลังจากที่ไดหารือกับองคคณะวินิจฉัยแลวก็ได ในการแถลงดวยวาจา นิติกรผู
แถลงตองจัดทําบันทึกคําแถลงดังกลาวเปนหนังสือกลาวถึงขอสาระสําคัญในคําแถลงติดไวใน
สํานวนอุทธรณดวย โดยจะจัดทํากอนหรือหลังการเสนอคําแถลงดวยวาจาก็ได 

เมื่อนิติกรผูแถลง ไดจัดทําคําแถลงเปนหนังสือหรือสามารถเสนอคําแถลงดวย
วาจาไดแลว ใหองคคณะวินิจฉัยกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรกตอไป 

 
หมวด ๙ 

การรับฟงพยานหลักฐาน 
   

 
ขอ ๗๑  คูกรณีฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงใด ๆ เพ่ือสนับสนุนขออางของตนมี

หนาที่เสนอพยานหลักฐานตอองคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง
ดังกลาวในเบื้องตน เวนแตขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไป หรือซึ่งไมอาจโตแยงได หรือที่คูกรณี
อีกฝายหนึ่งไดรับแลว หรือพยานหลักฐานนั้นอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น 

ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูกรณีฝายใด คูกรณีฝายนั้นตอง
พิสูจนแตเพียงวาตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้น
ครบถวนแลว 

 
ขอ ๗๒  องคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวน มีดุลพินิจที่จะรับฟง

พยานหลักฐานที่ไดรับมาตามกระบวนพิจารณาโดยไมจํากัดเฉพาะที่เสนอโดยคูกรณี แต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พยานหลักฐานนั้นจะตองเปนพยานหลักฐานที่คูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และ
แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลาง 

 
ขอ ๗๓  ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได สําเนาที่

รับรองวาถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได 
การอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยู จะสงสําเนาที่เจาหนาที่

รับรองวาถูกตองก็ได เวนแตองคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวน จะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
 
ขอ ๗๔  องคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวน อาจรับฟงขอมูลที่บันทึก

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรหรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐานในสํานวน
ได แตการบันทึกและการประมวลผลนั้นตองเปนไปโดยถูกตองและตองมีคํารับรองของบุคคลที่
เก่ียวของหรือดําเนินการนั้น 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการรับฟงขอมูลที่บันทึกไวหรือไดมาจาก
ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นดวยโดยอนุโลม 

 
ขอ ๗๕  องคคณะวินิจฉัยอาจรับฟงพยานบอกเลาเปนพยานหลักฐานประกอบ

พยานหลักฐานอื่นไดเมื่อเห็นวา 
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหลงที่มา และขอเท็จจริงแวดลอมการบอกเลา หรือ

พยานบอกเลานั้นมีความนาเช่ือถือหรือ 
(๒) มีเหตุจําเปนเนื่องจากไมสามารถนําบุคคลซึ่งเปนผูที่ไดเห็น ไดยิน หรือ

ทราบขอความในเรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นมาใหถอยคําเปนพยานได และมีเหตุผลสมควรเพื่อ
ประโยชนแหงความยุติธรรมที่จะรับฟงพยานบอกเลานั้น 

 
หมวด ๑๐ 

การนั่งพิจารณาอุทธรณ และการพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ 
   

 
สวนที่ ๑ 

การนั่งพิจารณาอุทธรณ และการแถลงของนิติกรผูแถลงประจําสํานวน 
   

 
ขอ ๗๖  ในการพิจารณาอุทธรณ ใหองคคณะวินิจฉัยจัดใหมีการนั่งพิจารณา

อุทธรณอยางนอยหนึ่งครั้งเพ่ือใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนา เวนแตกรณีที่มีคํา
วินิจฉัยไมรับอุทธรณและใหจําหนายอุทธรณออกจากสารบบความ ไมตองมีการนั่งพิจารณา
อุทธรณนั้น 

องคคณะวินิจฉัยตองแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรกใหคูกรณีทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันเพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีไดแถลงสรุปอุทธรณและคําแกอุทธรณของตน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๗  ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลง
สรุปอุทธรณหรือคําแกอุทธรณของตนเปนหนังสือ ใหย่ืนคําแถลงเปนหนังสือกอนวันนั่งพิจารณา
อุทธรณหรืออยางชาที่สุดในระหวางการนั่งพิจารณาอุทธรณ 

คําแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกขอเท็จจริงที่ไมเคยยกขึ้นอางไวแลวไมได เวนแต
เปนขอเท็จจริงที่เปนประเด็นสําคัญในเรื่องอุทธรณ ซึ่งคูกรณีผูย่ืนสามารถพิสูจนไดวามีเหตุจําเปน
หรือพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมอาจเสนอตอองคคณะวินิจฉัยไดกอนหนานั้น แตองคคณะวินิจฉัย
จะรับฟงขอเท็จจริงดังกลาวไดตอเมื่อไดเปดโอกาสใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อ
ยืนยันหรือหักลางแลว 

คูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงที่ย่ืนตามวรรคหนึ่งได โดย
ใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณาสั่งอนุญาตเทาที่เก่ียวของกับคําแถลงและจําเปนแกเร่ืองอุทธรณ
เทานั้น คําส่ังดังกลาวใหเปนที่สุด 

ในวันนั่งพิจารณาเรื่องอุทธรณ คูกรณีจะไมมาในวันนั่งพิจารณาอุทธรณก็ได แต
ความในขอนี้ไมตัดอํานาจองคคณะวินิจฉัยที่จะออกคําส่ังเรียกใหคูกรณี หนวยงานทางปกครอง 
เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคํา หรือใหความเห็นเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร 
หรือพยานหลักฐานใด ๆ ใหแกองคคณะวินิจฉัย 

 
ขอ ๗๘  เมื่อเร่ิมการนั่งพิจารณาครั้งแรก ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอสรุป

ขอเท็จจริงและประเด็นของเรื่องนั้น แลวใหคูกรณีแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือที่
ไดย่ืนไวตามขอ ๗๗ โดยใหผูอุทธรณแถลงกอน 

คําแถลงดวยวาจาของคูกรณีตองกระชับและอยูในประเด็น โดยไมอาจยก
ขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือ 

ในกรณีที่คูกรณีฝายใดไมย่ืนคําแถลงเปนหนังสือ แตมาอยูในวันนั่งพิจารณาครั้ง
แรก คูกรณีฝายนั้นจะแถลงดวยวาจาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากองคคณะวินิจฉัย หรือองคคณะ
วินิจฉัยสั่งใหแถลง 

 
ขอ ๗๙  ในการนั่งพิจารณาอุทธรณ ใหองคคณะวินิจฉัยเปนผูซักถามคูกรณีและ

พยาน และใหนําขอ ๖๐ ขอ ๖๑ และขอ ๖๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๘๐  ใหกรรมการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นใน

ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตอองคคณะวินิจฉัย ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับเรื่องนั้น 
ในระหวางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปดโอกาสใหคูกรณีไดทราบถึง

ขออางหรือขอแยงของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพื่อยืนยันหรือ
หักลางขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายได เมื่อกรรมการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริง
และขอกฎหมายเพียงพอแลว ก็ใหทําความเห็นเสนอใหองคคณะวินิจฉัย เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย
ตอไป 



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 
 

ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง ใหกรรมการเจาของสํานวนกําหนดให
คูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุน
หรือยอมรับขอเท็จจริงตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง แลวแตกรณี และใหองคคณะ
วินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัยตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม 

ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงเร่ืองใหลาชา ให ก.พ.ค. รายงานผูบงคับ
บัญชา ผูกํากับดูแล ผูควบคุมหรือนายกรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือส่ังการหรือ
ลงโทษทางวินัยตอไปก็ได 

 
ขอ ๘๑  กอนวันนั่งพิจารณาอุทธรณใหกรรมการเจาของสํานวนสงมอบเรื่อง

อุทธรณใหนิติกรผูแถลงพิจารณา และใหจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตน
ในการวินิจฉัยเรื่องนั้นเสนอตอองคคณะวินิจฉัย และใหการชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยใน
วันนั่งพิจารณาคดีนั้น และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้
ขาดเรื่องนั้นได แตไมมีสิทธิออกเสียงในการวินิจฉัยเรื่องนั้น 

ใหประธาน ก.พ.ค. ตั้งนิติกรผูแถลงจากบัญชีรายชื่อนิติกรผูแถลงประจําสํานวน
ที่เลขาธิการ ก.พ. ประกาศตั้งไว 

 
ขอ ๘๒  ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ ถาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอกําหนดที่

กําหนดไวเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย และองคคณะวินิจฉัยไดมีคําส่ังใหคูกรณีฝายนั้นออกไป
เสียจากบริเวณหองพิจารณา องคคณะวินิจฉัยจะนั่งพิจารณาอุทธรณตอไปลับหลังคูกรณีฝายนั้นก็
ได 

 
ขอ  ๘๓   ในวันนั่ ง พิจารณาอุทธรณ  เมื่ อ เสร็จสิ้นการแถลงและการนํ า

พยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงของคูกรณีแลว ใหนิติกรผูแถลงช้ีแจงดวยวาจาตอองคคณะ
วินิจฉัยเพื่อประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือที่ไดเสนอไวแลวหรือเสนอคําแถลงดวยวาจาตามที่
กําหนดไวในขอ ๘๑ โดยบุคคลซึ่งมิไดรับอนุญาตจากองคคณะวินิจฉัยจะอยูในหองพิจารณา
ในขณะนิติกรผูแถลงช้ีแจงหรือเสนอคําแถลงดวยวาจาไมได 

ในกรณีที่นิตกรผูแถลงเห็นวา จากคําแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบคําแถลงของคูกรณี ทําใหขอเท็จจริงในการพิจารณาอุทธรณเปลี่ยนไปและมีผลกระทบตอ
คําแถลงเปนหนังสือที่เสนอไวแลว หรือตอคําแถลงดวยวาจาที่จะเสนอ นิติกรผูแถลงจะจัดทําคํา
แถลงเปนหนังสือข้ึนใหมหรือเสนอคําแถลงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาในวันอื่นก็
ได 

 
สวนที่ ๒ 

การทําคาํวินิจฉัยและคําส่ัง 
   



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 
 

 
ขอ ๘๔  เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงของนิติกรผูแถลงแลว ใหองคคณะวินิจฉัยนัด

ประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย หรือมีคําส่ังในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น 
 
ขอ ๘๕  คําวินิจฉัยหรือคําส่ังอยางนอยตองประกอบดวย 
(๑) ช่ือผูอุทธรณ 
(๒) ช่ือคูกรณีในอุทธรณ 
(๓) สรุปอุทธรณและคําขอของผูอุทธรณ 
(๔) สรุปคําแกอุทธรณ 
(๕) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย 
(๖) คําวินิจฉัยแตละประเด็นพรอมทั้งเหตุผล 
(๗) สรุปคําวินิจฉัยที่กําหนดใหคูกรณีปฏิบัติหรือดําเนินการตอไป 
คําวินิจฉัยหรือคําส่ังตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือช่ือขององคคณะวินิจฉัยที่นั่ง

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย ถาผูใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหผูนั้นจด
แจงเหตุดังกลาวไวในคําวินิจฉัยหรือคําส่ังนั้นดวย 

 
ขอ ๘๖  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยตามขอ ๕๐ 

หรือมีคําวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน ดังนี้ 
ก. การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย 

(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระดับโทษ
เหมาะสมแลว ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 

(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีคํา
วินิจฉัยใหยกเลิกคําส่ัง และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง 

(๓) ถาเห็นวาการดําเนินการทางวินัยถูกตองตามกฎหมายและผูอุทธรณ 
ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีคําวินิจฉัยใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง แตถาเห็นวา 
ผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง จะลดโทษต่ํากวาปลดออกไมได 

(๔) ถาเห็นวาการดําเนินการทางวินัยถูกตองตามกฎหมาย และเห็นวาการ
กระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดทางวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทํา
ผิดวินัย ใหมีคําวินิจฉัยใหยกโทษ 

(๕) ถาเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมีคํา
วินิจฉัยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

ข. กรณีอุทธรณคําส่ังใหออกจากราชการ 
(๑) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย 

และเหมาะสมแกกรณีแลว ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการไมถูกตองตาม

กฎหมาย ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําส่ังและใหผูบังคับบัญชาดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง 



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 
 

(๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกตองตามกฎหมายและเห็นวายัง 
ไมมีเหตุที่จะใหผูอุทธรณออกจากราชการ ในกรณีเชนนี้ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําส่ังและใหผู
อุทธรณกลับเขารับราชการตอไป 

(๔) ถาเห็นวาขอความในคําส่ังใหออกจากราชการไมถูกตองหรือไม
เหมาะสม ใหมีคําวินิจฉัยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณหรือ
ดําเนินการอื่นใด เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ใหมีคําวินิจฉัยตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ องคคณะวินิจฉัยจะมีคําวินิจฉัยใหเพ่ิมโทษไมได 
เวนแตเปนกรณีที่ไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วาสมควรเพิ่มโทษ จึงจะมีคําวินิจฉัยให
เพ่ิมโทษผูอุทธรณได 

 
ขอ ๘๗  ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนผูใดมีความเห็นแยง ใหผูนั้นมีสิทธิทํา

ความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลของตนรวมไวในคําวินิจฉัยนั้นได 
 
ขอ ๘๘  การประชุมของ ก.พ.ค. หรือองคคณะวินิจฉัยใหเปนไปตามระเบียบ 

ก.พ.ค. วาดวยการประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 

 
ขอ ๘๙  เมื่อองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยหรือมีคําส่ังช้ีขาดเรื่องอุทธรณ หรือ

ประเด็นขอใดแหงเร่ืองอุทธรณแลว หามมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในองคคณะวินิจฉัยนั้นอัน
เก่ียวกับเรื่องอุทธรณหรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวนั้น 

เร่ืองอุทธรณที่ไดมีคําวินิจฉัยหรือคําส่ังช้ีขาดถึงที่สุดแลว หามมิใหคูกรณีเดียวกัน
อุทธรณในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน 

 
ขอ ๙๐  เมื่อไดมีการวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงผลแหงคําวินิจฉัยนั้นใหคูกรณี

ทราบโดยเร็ว 
ใหสํานักงาน ก.พ. จัดใหมีคําวินิจฉัยอุทธรณไวเพ่ือใหผูมีสวนไดเสียเขาตรวจดู 

หรือขอสําเนาที่มีการรับรองถูกตองได 
 
ขอ ๙๑  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย

ย่ีสิบวันนับแตวันที่ประธาน ก.พ.ค. ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตอง
ไมเกินหกสิบวันและใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 

 
หมวด ๑๑ 

การแตงตั้งและการปฏิบตัิหนาที่ของนิติกรผูรับผิดชอบสํานวน 
นิติกรผูแถลงประจําสํานวนและพนักงานผูรับอุทธรณ 



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 
 

   
 

ขอ ๙๒  ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งหรือมอบหมายผูดํารงตําแหนงนิติกรระดับ
ผูเช่ียวชาญเปนนิติกรผูแถลงประจําสํานวน จัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมายและ
ความเห็นของตนในการวินิจฉัยเรื่องอุทธรณนั้น เสนอตอองคคณะวินิจฉัยตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ขอ ๙๓  ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งนิติกรของสํานักงาน ก.พ. เปนนิติกร

ผูรับผิดชอบสํานวน เพ่ือชวยสนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
ขอ ๙๔  ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. เปนพนักงาน

ผูรับอุทธรณ เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับอุทธรณ การตรวจอุทธรณ และการดําเนินงานทาง
ธุรการอยางอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
หมวด ๑๒ 

การนับระยะเวลา 
   

 
ขอ ๙๕  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัด

จากวันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรง
กับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
 

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

ประธานกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ 
และมาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติใหผูถูกส่ัง
ลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) 
(๗) และ (๘) มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.  จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ.ค. นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 


