
(สําเนา) 

ที� นร 0709.3/ว 12          สํานกังาน ก.พ. 
           ถนนพิษณโุลก  กท  10300 

15 พฤษภาคม  2540 

เรื�อง  กฎ ก.พ. ฉบบัที�  16  (พ.ศ. 2540)  วา่ด้วยการอทุธรณ์และการพิจารณาอทุธรณ์ 

เรียน  (เวียนกระทรวง  ทบวง  กรม  และจงัหวดั) 

สิ�งที�สง่มาด้วย  กฎ ก.พ. ฉบบัที�  16  (พ.ศ. 2540)  วา่ด้วยการอทุธรณ์และการพิจารณาอทุธรณ์ 

   ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ฉบบัที�  16  (พ.ศ. 2540)  ตามความในพระราชบญัญตัริะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  วา่ด้วยการอทุธรณ์และการพิจารณาอทุธรณ์  โดยนําหลกัการตามกฎ ก.พ. ฉบบั
ที�  10 (พ.ศ. 2518)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518  วา่ด้วยการอทุธรณ์
และการพิจารณาอทุธรณ์บางเรื�องมากําหนดไว้  และได้เพิ�มเตมิหลกัการที�สําคญัอีกหลายประการเพื�อให้วิธีการ
อทุธรณ์และการพิจารณาอทุธรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ทั Aงฝ่ายผู้อทุธรณ์และฝ่ายราชการมาก
ยิ�งขึ Aน   

เชน่  การให้สิทธิแก่ผู้อทุธรณ์คําสั�งลงโทษวินยัอยา่งไมร้่ายแรงที�จะแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการ
พิจารณาอทุธรณ์  การคดัค้านผู้พิจารณาอทุธรณ์  การให้ ก.พ. ตรวจสอบวินิจฉัยในกรณีที� อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. 
กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  ไมรั่บอทุธรณ์ของผู้อทุธรณ์ไว้พิจารณาและกําหนดเรื�องเหตใุนลกัษณะคดีไว้ในกฎ 
ก.พ. ดงักลา่ว  เป็นต้น  ดงัปรากฏตามสําเนากฎ ก.พ. ที�สง่มาพร้อมนี A 

  อนึ�ง  กฎ ก.พ. ฉบบัที�  16 (พ.ศ. 2540)  วา่ด้วยการอทุธรณ์และการพิจารณา 
อทุธรณ์  ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบบักฤษฎีกา  เลม่  114  ตอนที�  13 ก  วนัที�  21  เมษายน  2540  
แล้ว  และจะมีผลใช้บงัคบัเมื�อพ้นกําหนดสามสิบวนันบัแตว่นัถดัจาก 
วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา  คือ  ใช้บงัคบัตั Aงแตว่นัที�  22  พฤษภาคม  2540  เป็นต้นไป 

  จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  ทั Aงนี A  ได้แจ้งให้กรมและจงัหวดัทราบแล้ว 

      ขอแสดงความนบัถือ 

     (ลงชื�อ)  อดุล  บญุประกอบ 

             (นายอดุล  บญุประกอบ) 

               เลขาธิการ ก.พ.  



สํานกัเสริมสร้างวินยัและรักษาระบบคณุธรรม 
กลุม่อทุธรณ์และร้องทกุข์ 
โทร. 2819451 

โทรสาร 6286204 

กฎ ก.พ. 

ฉบับที�  16  (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ 

            

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  8 (5)  มาตรา  125  และมาตรา  126  แหง่พระราชบญัญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ก.พ. จงึออกกฎ ก.พ.  ซึ�งได้รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีไว้  ดงัตอ่ไปนี A 

  ข้อ 1  กฎ ก.พ. นี Aให้ใช้บงัคบัเมื�อพ้นกําหนดสามสิบวนันบัแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ  2  การอทุธรณ์และการพิจารณาอทุธรณ์คําสั�งลงโทษทางวินยั  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที�กําหนดในกฎ ก.พ. นี A 

  ข้อ  3  การอทุธรณ์คําสั�งลงโทษ  ให้อทุธรณ์ได้สําหรับตนเองเทา่นั Aน  จะอทุธรณ์แทนผู้ อื�นหรือ
มอบหมายให้ผู้ อื�นอทุธรณ์แทนไมไ่ด้ 

  การอทุธรณ์ต้องทําเป็นหนงัสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลในการอทุธรณ์ให้เห็นวา่ได้ถกูลงโทษ
โดยไมถ่กูต้อง  ไมเ่หมาะสม  หรือไมเ่ป็นธรรมอยา่งไร  และลงลายมือชื�อและที�อยูข่องผู้อทุธรณ์ 

  ในการอทุธรณ์  ถ้าผู้อทุธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั Aนพิจารณาของ อ.ก.พ. จงัหวดั  
อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. แล้วแตก่รณี  ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนงัสืออทุธรณ์  หรือจะทําเป็น
หนงัสือตา่งหากก็ได้  แตต้่องยื�นหรือสง่หนงัสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั Aนตอ่ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. โดยตรง  ภายใน
สามสิบวนันบัแตว่นัยื�นหรือส่งหนงัสืออทุธรณ์ 

  ข้อ  4  เพื�อประโยชน์ในการอทุธรณ์  ผู้จะอทุธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคดัรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้  สว่นการขอตรวจหรือคดับนัทกึถ้อยคําบคุคล  พยานหลกัฐานอื�น  
หรือเอกสารที�เกี�ยวข้อง  ให้อยูใ่นดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชาผู้สั�งลงโทษที�จะอนญุาตหรือไม่  โดยให้พิจารณาถึง
ประโยชน์ในการรักษาวินยัของข้าราชการ  ตลอดจนเหตผุลและความจําเป็นเรื�อง ๆ ไป 

   ข้อ  5  ผู้อทุธรณ์มีสิทธิคดัค้านอนกุรรมการ  รองประธานอนกุรรมการ  หรือกรรมการผู้พิจารณา
อทุธรณ์  ถ้าผู้นั Aนมีเหตอุยา่งหนึ�งอยา่งใด  ดงัตอ่ไปนี A 



    (1)  รู้เห็นเหตกุารณ์ในการกระทําผิดวินยัที�ผู้อทุธรณ์ถกูลงโทษ 

   (2)  มีสว่นได้เสียในการกระทําผิดวินยัที�ผู้อทุธรณ์ถกูลงโทษ 

   (3)  มีสาเหตโุกรธเคืองผู้อทุธรณ์ 

   (4)  เป็นผู้กลา่วหาหรือเป็นผู้บงัคบับญัชาผู้สั�งลงโทษ  หรือเป็นคูส่มรส  บพุการี  
ผู้ สืบสนัดาน  หรือพี�น้องร่วมบดิามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากบัผู้กล่าวหาหรือผู้บงัคบับญัชาผู้สั�งลงโทษ 

 การคดัค้านอนกุรรมการ  รองประธานอนกุรรมการ  หรือกรรมการผู้พิจารณาอทุธรณ์นั Aน  ต้องแสดง
ข้อเท็จจริงที�เป็นเหตแุหง่การคดัค้านไว้ในหนงัสืออทุธรณ์  หรือแจ้งเพิ�มเตมิเป็นหนงัสือก่อนที� อ.ก.พ. หรือ ก.พ. 
แล้วแตก่รณี  เริ�มพิจารณาอทุธรณ์ 

   เมื�อมีเหตหุรือมีการคดัค้านตามวรรคหนึ�ง  อนกุรรมการ  รองประธานอนกุรรมการ  หรือกรรมการ
ผู้นั Aนจะขอถอนตวัไมร่่วมพิจารณาอทุธรณ์นั Aนก็ได้   ถ้าอนกุรรมการรองประธานอนกุรรมการ  หรือกรรมการผู้นั Aน
มิได้ขอถอนตวั  ให้ประธานอนกุรรมการหรือประธานกรรมการ  แล้วแตก่รณี  พิจารณาข้อเท็จจริงที�คดัค้าน  หาก
เห็นวา่ข้อเท็จจริงนั Aนนา่เชื�อถือ  ให้แจ้งอนกุรรมการ  รองประธานอนกุรรมการ  หรือกรรมการผู้นั Aนทราบและมิให้
ร่วมพิจารณาอทุธรณ์นั Aน  เว้นแตป่ระธานอนกุรรมการหรือประธานกรรมการ  แล้วแตก่รณี  พิจารณาเห็นวา่  การ
ให้อนกุรรมการ  รองประธานอนกุรรมการ  หรือกรรมการผู้นั Aนร่วมพิจารณาอทุธรณ์ดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ยิ�ง
กวา่  เพราะจะทําให้ได้ความจริงและเป็นธรรมจะอนญุาตให้อนกุรรมการ  รองประธานอนกุรรมการ  หรือกรรมการ
ผู้นั Aนร่วมพิจารณาอทุธรณ์นั Aนก็ได้ 

  ข้อ  6  เพื�อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาอทุธรณ์  ให้ถือวนัที�ผู้ถกูลงโทษลงลายมือชื�อรับทราบ
คําสั�งลงโทษเป็นวนัทราบคําสั�ง 

  ถ้าผู้ถกูลงโทษไมย่อมลงลายมือชื�อรับทราบคําสั�งลงโทษ  และมีการแจ้งคําสั�งลงโทษให้ผู้ถกู
ลงโทษทราบกบัมอบสําเนาคําสั�งลงโทษให้ผู้ถกูลงโทษ  แล้วทําบนัทกึลงวนัเดือนปี  เวลา  และสถานที�ที�แจ้ง  และ
ลงลายมือชื�อผู้แจ้งพร้อมทั Aงพยานรู้เห็นไว้เป็นหลกัฐานแล้ว  ให้ถือวนัที�แจ้งนั Aนเป็นวนัทราบคําสั�ง 

  ถ้าไมอ่าจแจ้งให้ผู้ถกูลงโทษลงลายมือชื�อรับทราบคําสั�งลงโทษได้โดยตรงและได้แจ้งเป็นหนงัสือ
สง่สําเนาคําสั�งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถกูลงโทษ  ณ  ที�อยูข่องผู้ถกูลงโทษ  ซึ�งปรากฏตาม
หลกัฐานของทางราชการ  โดยสง่สําเนาคําสั�งลงโทษไปให้สองฉบบัเพื�อให้ผู้ถกูลงโทษเก็บไว้หนึ�งฉบบั  และให้ผู้ถกู
ลงโทษลงลายมือชื�อและวนัเดือนปีที�รับทราบคําสั�งลงโทษสง่กลบัคืนมาเพื�อเก็บไว้เป็นหลกัฐานหนึ�งฉบบั  ในกรณี
เชน่นี A  เมื�อลว่งพ้นสามสิบวนันบัแตว่นัที�ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวา่ผู้ถกูลงโทษได้รับเอกสาร
ดงักลา่วหรือมีผู้ รับแทนแล้ว  แม้ยงัไมไ่ด้รับสําเนาคําสั�งลงโทษฉบบัที�ให้ผู้ถกูลงโทษลงลายมือชื�อและวนัเดือนปีที�
รับทราบคําสั�งลงโทษกลบัคืนมา  ให้ถือว่าผู้ถกูลงโทษได้ทราบคําสั�งแล้ว 

  ข้อ  7  การอทุธรณ์ตอ่ อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ให้ทําหนงัสืออทุธรณ์
ถึงประธาน อ.ก.พ. พร้อมกบัสําเนารับรองถกูต้องหนึ�งฉบบั  โดยออกนามจงัหวดั  กรม  หรือกระทรวง  แล้วแต่
กรณี  และยื�นที�ศาลากลางจงัหวดัหรือสว่นราชการนั Aน 



  การอทุธรณ์ตอ่ ก.พ. ให้ทําหนงัสืออทุธรณ์ถึงประธาน ก.พ. หรือเลขาธิการ ก.พ. พร้อมกบัสําเนา
รับรองถกูต้องหนึ�งฉบบั  และยื�นที�สํานกังาน ก.พ. 

  การยื�นหนงัสง่หนงัสืออทุธรณ์  ผู้อทุธรณ์จะยื�นหรือสง่ผา่นผู้บงัคบับญัชาก็ได้  และให้
ผู้บงัคบับญัชานั Aนดําเนินการตามข้อ  11 

   ในกรณีที�มีผู้ นําหนงัสืออทุธรณ์มายื�นเอง  ให้ผู้ รับหนงัสือออกใบรับหนงัสือประทบัตรารับหนงัสือ  
และลงทะเบียนรับหนงัสือไว้เป็นหลกัฐานในวนัที�รับหนงัสือตามระเบียบวา่ด้วยงานสารบรรณ  และให้ถือวนัที�รับ
หนงัสือตามหลกัฐานดงักลา่วเป็นวนัยื�นหนงัสืออทุธรณ์ 

   ในกรณีที�สง่หนงัสืออทุธรณ์ทางไปรษณีย์  ให้ถือวนัที�ที�ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็น
หลกัฐานฝากสง่  หรือวนัที�ที�ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทบัตรารับที�ซองหนงัสือเป็นวนัสง่หนงัสืออทุธรณ์ 

   เมื�อได้ยื�นหรือสง่หนงัสืออทุธรณ์ไว้แล้ว  ผู้อทุธรณ์จะยื�นหรือสง่คําแถลงการณ์หรือเอกสาร
หลกัฐานเพิ�มเตมิก่อนที� อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. แล้วแตก่รณี  เริ�มพิจารณา
อทุธรณ์ก็ได้ โดยยื�นหรือสง่ตรงตอ่ อ.ก.พ. หรือ ก.พ.  

  ข้อ  8  อทุธรณ์ที�จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอทุธรณ์ที�ถกูต้องในสาระสําคญั  ตามข้อ  3  และข้อ  
7  และยื�นหรือสง่ภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย 

  ในกรณีที�มีปัญหาวา่อทุธรณ์รายใดเป็นอทุธรณ์ที�จะรับไว้พิจารณาได้หรือไมใ่ห้ อ.ก.พ. จงัหวดั  
อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. แล้วแตก่รณี  เป็นผู้พิจารณาวินิจฉยั 

  ในกรณีที� อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. มีมตไิมรั่บอทุธรณ์คําสั�ง
ลงโทษไว้พิจารณา  ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั  อธิบดี  รัฐมนตรีเจ้าสงักดั  หรือสํานกังาน ก.พ.  แล้วแตก่รณี  แจ้งมติ
นั Aนให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 

  ในกรณีที� อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  มีมตติามวรรคสาม  ผู้อทุธรณ์อาจ
อทุธรณ์มตนิั Aนตอ่ ก.พ. ได้อีกชั Aนหนึ�ง  ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัทราบมติ อ.ก.พ. ดงักลา่ว  และให้นําข้อ  7  มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

  การอทุธรณ์มติตอ่ ก.พ. ตามวรรคสี�  ผู้อทุธรณ์จะยื�นหรือสง่หนงัสืออทุธรณ์ผ่านผู้วา่ราชการ
จงัหวดั  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจ้าสงักดั  แล้วแตก่รณี  ก็ได้  ในกรณีเชน่นี Aให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั  อธิบดี  หรือ
รัฐมนตรีเจ้าสงักดั  แล้วแตก่รณี  สง่หนงัสืออทุธรณ์มตพิร้อมทั Aงเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง  เชน่  ความเห็นและ
มตติลอดจนสําเนารายงานการประชมุของ อ.ก.พ. หลกัฐานการรับทราบมติ อ.ก.พ. ของผู้อทุธรณ์  หนงัสืออทุธรณ์
คําสั�งลงโทษ  หลกัฐานการรับทราบคําสั�งลงโทษของผู้อทุธรณ์  และเอกสารหลกัฐานอื�นที�เกี�ยวข้องกบัข้อโต้แย้ง
มตขิองผู้อทุธรณ์ไปให้สํานกังาน ก.พ. โดยเร็ว 

   ในกรณีที� ก.พ. มีมตยืินตามมตขิอง อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  ที�ไมรั่บ
อทุธรณ์คําสั�งลงโทษไว้พิจารณา  หรือกรณีที� ก.พ. มีมตใิห้รับอทุธรณ์คําสั�งลงโทษไว้พิจารณา  ให้สํานกังาน ก.พ. 
แจ้งให้ผู้อทุธรณ์  และประธาน อ.ก.พ. ที�เกี�ยวข้องทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 



  ในกรณีที� ก.พ. มีมตใิห้รับอทุธรณ์คําสั�งลงโทษไว้พิจารณา  ให้ อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง  ดําเนินการพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์เพื�อมีมตติามข้อ  13  ตอ่ไป 

  ข้อ  9  ผู้อทุธรณ์จะขอถอนอทุธรณ์ก่อนที� อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ 
ก.พ. แล้วแตก่รณี  พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์เสร็จสิ Aนก็ได้  โดยทําเป็นหนงัสือยื�นหรือสง่ตรงตอ่ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. 
เมื�อได้ถอนอทุธรณ์แล้วการพิจารณาอทุธรณ์ให้เป็นอนัระงบั 

  ข้อ  10  ในกรณีที�ผู้ถกูลงโทษได้ย้ายหรือโอนไปสงักดัจงัหวดั  กรม  หรือกระทรวงอื�น  ให้ยื�น
อทุธรณ์ตอ่ อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  ที�ผู้อทุธรณ์ได้ย้ายหรือโอนไปสงักดันั Aน 

   ในกรณีที�ผู้อทุธรณ์ได้ย้ายหรือโอนไปสงักดัจํานวน  กรม  หรือกระทรวงอื�นหลงัจากที�ได้ยื�น
อทุธรณ์ไว้แล้ว  และ อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเจ้าสงักดัเดมิยงัมิได้มีมตติามข้อ  13  ให้
สง่เรื�องอทุธรณ์และเอกสารหลกัฐานตามข้อ  12  ไปให้ อ.ก.พ. ตามวรรคหนึ�งเป็นผู้พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตอ่ไป 

  ในกรณีที�ผู้อทุธรณ์ได้ย้ายหรือโอนไปสงักดัจงัหวดั  กรม  หรือกระทรวงอื�น  หลงัจากที� อ.ก.พ. 
จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเจ้าสงักดัเดมิได้มีมตติามข้อ  13  แล้ว  แตผู่้วา่ราชการจงัหวดั  อธิบดี  
หรือรัฐมนตรีเจ้าสงักดั  แล้วแตก่รณี  ยงัมิได้สั�งหรือปฏิบตัใิห้เป็นไปตามมตนิั Aน  ให้สง่เรื�องอทุธรณ์และเอกสาร
หลกัฐานที�เกี�ยวข้องพร้อมทั Aงมตทีิ�ได้มีไปแล้ว  และรายงานการประชมุ อ.ก.พ. ไปให้ผู้วา่ราชการจงัหวดั  อธิบดี  
หรือรัฐมนตรีเจ้าสงักดั  แล้วแตก่รณี  ซึ�งเป็นผู้บงัคบับญัชาคนใหมเ่ป็นผู้สั�งหรือปฏิบตัติามข้อ  15   

  ข้อ  11  ในกรณีที�ผู้บงัคบับญัชาได้รับหนงัสืออทุธรณ์ที�ได้ยื�นหรือสง่ตามข้อ  7  วรรคสาม  ให้
ผู้บงัคบับญัชานั Aนสง่หนงัสืออทุธรณ์ตอ่ไปยงัผู้บงัคบับญัชาผู้สั�งลงโทษภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัได้รับหนงัสือ
อทุธรณ์  และให้ผู้บงัคบับญัชาผู้สั�งลงโทษจดัสง่หนงัสืออทุธรณ์ดงักลา่ว  พร้อมทั Aงสําเนาหลกัฐานการรับทราบ
คําสั�งลงโทษของผู้อทุธรณ์  สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื Aองต้นตามมาตรา  99  และสํานวนการ
ดําเนินการทางวินยัตามมาตรา  102  พร้อมทั Aงคําชี Aแจงของผู้บงัคบับญัชาผู้สั�งลงโทษ  (ถ้ามี)  ไปยงัประธาน 
อ.ก.พ. จงัหวดั  ประธาน อ.ก.พ. กรม  ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง  หรือสํานกังาน ก.พ. แล้วแตก่รณี  ภายในเจ็ดวนั
ทําการนบัแตว่นัได้รับหนงัสืออทุธรณ์ 

   ข้อ  12  การพิจารณาอทุธรณ์ตามมาตรา  125 (1) (2)  และ (3)  ให้ อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  แล้วแตก่รณี  พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื Aองต้นตามมาตรา  99  
และสํานวนการดําเนินการทางวินยัตามมาตรา  102  และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลกัฐานที�
เกี�ยวข้องเพิ�มเตมิ  รวมทั Aงคําชี Aแจงจากหนว่ยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานอื�นของรัฐ  ห้างหุ้นสว่น  บริษัท  
หรือบคุคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหนว่ยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานอื�นของรัฐ  ห้างหุ้นสว่น  บริษัท  ข้าราชการ  
หรือบคุคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชี Aแจงข้อเท็จจริงเพื�อประกอบการพิจารณาได้ 

   ในกรณีที�ผู้อทุธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา  หาก อ.ก.พ. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วย
วาจาไมจํ่าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์  จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 



  ในกรณีที�นดัให้ผู้อทุธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาตอ่ที�ประชมุ  ให้แจ้งให้ผู้ ดํารงตําแหนง่ที�สั�ง
ลงโทษหรือเพิ�มโทษทราบด้วยวา่  ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนงัสือให้ข้าราชการที�
เกี�ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาตอ่ที�ประชมุครั Aงนั Aนได้  ทั Aงนี A  ให้แจ้งลว่งหน้าตามควรแก่กรณี  และเพื�อ
ประโยชน์ในการแถลงแก้ดงักลา่ว ให้ผู้ ดํารงตําแหนง่ที�สั�งลงโทษหรือเพิ�มโทษ หรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วย
วาจาของผู้อทุธรณ์ได้ 

  ในการพิจารณาอทุธรณ์  ถ้า อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  เห็นสมควรที�
จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ�มเตมิเพื�อประโยชน์แหง่ความถกูต้องและเหมาะสมตามความป็นธรรม  ให้มี
อํานาจสอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเตมิในเรื�องนั Aนได้ตามความจําเป็น  โดยจะสอบสวนเองหรือแตง่ตั Aง
คณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเตมิแทนก็ได้  หรือกําหนดประเดน็หรือข้อสําคญัที�
ต้องการทราบสง่ไปให้ผู้สอบสวนเดมิทําการสอบสวนเพิ�มเตมิได้ 

  ในการสอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเตมิ  ถ้า อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง  หรือคณะกรรมการสอบสวนที�ได้รับแตง่ตั Aงตามวรรคสี�  เห็นสมควรสง่ประเด็นหรือข้อสําคญัใดที�ต้องการ
ทราบไปสอบสวนพยานหลกัฐานซึ�งอยู่ตา่งท้องที�ให้มีอํานาจกําหนดประเดน็หรือข้อสําคญันั Aนสง่ไปเพื�อให้หวัหน้า
สว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงานในท้องที�นั Aนทําการสอบสวนแทนได้ 

   การสอบสวนใหมห่รือสอบสวนเพิ�มเตมิ  หรือสง่ประเดน็หรือข้อสําคญัไปเพื�อให้ผู้สอบสวนเดมิ  
หรือหวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงานซึ�งอยู่ตา่งท้องที�ดําเนินการตามวรรคสี�และวรรคห้า  ในเรื�องเกี�ยวกบั
กรณีกลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงตามมาตรา  102  วรรคสอง  หรือกรณีกลา่วหาตามมาตรา  114 (4)  
หรือมาตรา  115  ให้นําหลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกบัการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา  102  วรรคเจ็ด  หรือ 
มาตรา  115  วรรคสาม  แล้วแตก่รณี  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  13  เมื�อ อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ได้พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตาม
มาตรา  125 (1) (2)  หรือ (3)  แล้ว 

  (1)  ถ้าเห็นวา่การสั�งลงโทษถกูต้องและเหมาะสมกบัความผิดแล้ว  ให้มีมตยิกอทุธรณ์ 

  (2)  ถ้าเห็นว่าการสั�งลงโทษไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสมกบัความผิดและเห็นวา่ผู้อทุธรณ์ได้กระทํา
ผิดวินยัอย่างไมร้่ายแรง  แตค่วรได้รับโทษหนกัขึ Aน  ให้มีมตใิห้เพิ�มโทษเป็นสถานโทษหรืออตัราโทษที�หนกัขึ Aน 

  (3)  ถ้าเห็นว่าการสั�งลงโทษไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสมกบัความผิดและเห็นวา่ผู้อทุธรณ์ได้กระทํา
ผิดวินยัอย่างไมร้่ายแรง  ควรได้รับโทษเบาลง  ให้มีมตใิห้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออตัราโทษที�เบาลง 

  (4)  ถ้าเห็นว่าการสั�งลงโทษไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสมกบัความผิดและเห็นวา่ผู้อทุธรณ์ได้กระทํา
ผิดวินยัอย่างไมร้่ายแรง  ซึ�งเป็นการกระทําผิดวินยัเล็กน้อย  และมีเหตอุนัควรงดโทษ  ให้มีมตใิห้สั�งงดโทษโดยให้
ทําทณัฑ์บนเป็นหนงัสือหรือวา่กลา่วตกัเตือนก็ได้ 

  (5)  ถ้าเห็นว่าการสั�งลงโทษไมถ่กูต้อง  และเห็นวา่การกระทําของผู้อทุธรณ์ไมเ่ป็นความผิดวินยั  
หรือพยานหลกัฐานยงัฟังไมไ่ด้วา่ผู้อทุธรณ์กระทําผิดวินยัให้มีมตใิห้ยกโทษ 



  (6) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั�งลงโทษไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสมให้มีมตใิห้แก้ไขเปลี�ยนแปลง
ข้อความให้เป็นการถกูต้องเหมาะสม   

   (7)  ถ้าเห็นวา่การสั�งลงโทษไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสมกบัความผิดและเห็นวา่กรณีมีมลูที�ควร
กลา่วหาวา่ผู้อทุธรณ์กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง  ให้มีมตใิห้แตง่ตั Aงคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  102  
วรรคสาม  แตถ้่าเป็นกรณีที� อ.ก.พ. จงัหวดั  หรือ อ.ก.พ. กรม  มีความเห็นดงักลา่ว  และผู้อทุธรณ์ดํารงตําแหนง่
ซึ�งไมอ่ยูใ่นอํานาจของผู้ว่าราชการจงัหวดั  หรืออธิบดี  แล้วแตก่รณี  ที�จะดําเนินการตามมาตรา  102  วรรคสาม  
ให้มีมตใิห้รายงานตามลําดบัถึงผู้ มีอํานาจตามมาตรา  102  วรรคสาม  เพื�อดําเนินการแตง่ตั Aงคณะกรรมการ
สอบสวนตอ่ไป 

  ในกรณีที�เห็นวา่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงกรณีความผิดที�ปรากฏชดัแจ้งตามที�กําหนดในกฎ 
ก.พ. หรือเห็นวา่ผู้อทุธรณ์กระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงและได้มีการดําเนินการทางวินยัตามมาตรา  102  และกฎ 
ก.พ. วา่ด้วยการสอบสวนพิจารณาแล้ว  ให้มีมตใิห้เพิ�มโทษเป็นปลดออก  หรือไลอ่อกจากราชการตามมาตรา  
104  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไลอ่อกจากราชการตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที�ใช้บงัคบัอยู่
ก่อนวนัที�พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ใช้บงัคบั  แล้วแตก่รณี  แตถ้่าเป็นกรณีที� อ.ก.พ. 
กรม  หรือ อ.ก.พ. จงัหวดั  มีความเห็นดงักลา่ว  และผู้อทุธรณ์ดํารงตําแหนง่ซึ�งไมอ่ยูใ่นอํานาจของ อ.ก.พ. กรม  
หรือ อ.ก.พ. จงัหวดั  ตามมาตรา  104 (2)  หรือ (3)  ให้มีมตใิห้รายงานตามลําดบัถึงผู้ มีอํานาจสั�งบรรจตุาม
มาตรา  52  เพื�อพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

  (8)  ถ้าเห็นวา่การสั�งลงโทษไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสม  โดยเห็นว่าผู้อทุธรณ์มีกรณีที�สมควร
แตง่ตั Aงคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา  114 (4)  มาตรา  115  หรือมาตรา  116  ให้
นํา (7)  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

   (9)  ถ้าเห็นวา่สมควรดําเนินการโดยประการอื�นใด  เพื�อให้มีความถกูต้องตามกฎหมายและมี
ความเป็นธรรม  ให้มีมตใิห้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี   

  การออกจากราชการของผู้อทุธรณ์ไมเ่ป็นเหตทีุ�จะยตุกิารพิจารณาอทุธรณ์  แตจ่ะมีมตติาม (2)  
หรือ (8) มิได้  และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตาย  จะมีมตติาม (7)  มิได้ด้วย 

  ในกรณีที�มีผู้ถกูลงโทษทางวินยัในความผิดที�ได้กระทําร่วมกนั  และเป็นความผิดในเรื�องเดียวกนั  
โดยมีพฤตกิารณ์แหง่การกระทําอย่างเดียวกนั  เมื�อผู้ถกูลงโทษคนใดคนหนึ�งใช้สิทธิอทุธรณ์คําสั�งลงโทษดงักล่าว  
และผลการพิจารณาเป็นคณุแก่ผู้อทุธรณ์  แม้ผู้ถกูลงโทษคนอื�นจะไมไ่ด้ใช้สิทธิอทุธรณ์  หากพฤติการณ์ของผู้
ไมไ่ด้ใช้สิทธิอทุธรณ์เป็นเหตใุนลกัษณะคดีอนัเป็นเหตเุดียวกบักรณีของผู้อทุธรณ์แล้ว  ให้มีมตใิห้ผู้ ที�ไมไ่ด้ใช้สิทธิ
อทุธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที�เป็นคณุเชน่เดียวกบัผู้อทุธรณ์ด้วย 

  ข้อ  14  ในกรณีที�มีการแตง่ตั Aงคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  13 (7)  หรือ (8)  เมื�อ
คณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว  ให้สง่เรื�องให้ อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง  แล้วแตก่รณี  เพื�อพิจารณามีมตติามข้อ  13  ตอ่ไป 



  ข้อ  15  เมื�อ อ.ก.พ. จงัหวดั  อ.ก.พ. กรม  หรือ  อ.ก.พ. กระทรวง  ได้มีมติตามข้อ  13  แล้ว  ให้
ผู้วา่ราชการจงัหวดั  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจ้าสงักดั  แล้วแตก่รณี  สั�งหรือปฏิบตัใิห้เป็นไปตามมตนิั Aนในโอกาสแรก
ที�ทําได้  ในกรณีที�มีเหตผุลความจําเป็นจะให้มีการรับรองรายงานการประชมุก่อนก็ได้  และเมื�อได้สั�งหรือปฏิบตัิ
ตามมติดงักลา่วแล้ว  ให้แจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว 

  ข้อ  16  ในกรณีที�ผู้ว่าราชการจงัหวดั  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจ้าสงักดัสั�งตามข้อ  15  โดยสั�งยก
อทุธรณ์  สั�งลดโทษ  หรือสั�งงดโทษ  ผู้อทุธรณ์จะอทุธรณ์ตอ่ไปมิได้  แตถ้่าสั�งเพิ�มโทษหรือสั�งให้ออกจากราชการ  
ผู้อทุธรณ์มีสิทธิอทุธรณ์หรือร้องทกุข์แล้วแตก่รณี  ได้อีกชั Aนหนึ�ง   

  ข้อ  17  การพิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ในกรณีที�อทุธรณ์ตอ่ ก.พ.  ตามมาตรา  125 (4)  และ
มาตรา 126  ให้นําข้อ  12  วรรคหนึ�ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  และข้อ  13  มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

  ข้อ  18  เมื�อ ก.พ. ได้พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์ตามมาตรา  125 (4)  และมาตรา  126  และมีมติ
เป็นประการใดแล้ว  ให้สํานกังาน ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาสั�งการตามมาตรา  126  วรรคหนึ�ง  
ตอ่ไปโดยเร็ว 

  ในกรณีที�นายกรัฐมนตรีไมเ่ห็นด้วยกบัมตขิอง ก.พ.  และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของ
นายกรัฐมนตรีแล้วยืนยนัตามมตเิดมิ  ให้สํานกังาน ก.พ. รายงานตอ่คณะรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาวินิจฉยัตาม
มาตรา  126  วรรคหนึ�ง  โดยเร็ว 

  เมื�อนายกรัฐมนตรีได้สั�งการตามมตขิอง ก.พ.  หรือคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาวินิจฉยัมีมตติาม
มาตรา  126  วรรคหนึ�ง  เป็นประการใดแล้ว  ให้สํานกังาน ก.พ.  แจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือ  พร้อมทั Aงแจ้ง
ให้กระทรวง  ทบวง  กรม  ที�เกี�ยวข้องทราบ  หรือดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั�งของนายกรัฐมนตรี  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา  126  วรรคสาม  โดยเร็ว 

  ข้อ  19  การนบัระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี A  สําหรับเวลาเริ�มต้น  ให้นบัวนัถดัจากวนัแรกแหง่เวลา
นั Aนเป็นวนัเริ�มนบัระยะเวลา  สว่นเวลาสดุสิ Aน  ถ้าวนัสดุท้ายแหง่ระยะเวลาตรงกบัวนัหยดุราชการ  ให้นบัวนัเริ�ม
เปิดทําการใหมเ่ป็นวนัสดุท้ายแหง่ระยะเวลา 

   ให้ไว้  ณ  วนัที�  21  มีนาคม  พ.ศ. 2540 

    (ลงชื�อ)     พลเอก  ชวลิต  ยงใจยทุธ 
               (ชวลิต  ยงใจยทุธ) 
                  นายกรัฐมนตรี 
      ประธาน ก.พ.  


