(สําเนา)
ที นร 0709.3/ว 12

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กท 10300
15 พฤษภาคม 2540

เรื อง กฎ ก.พ. ฉบับที 16 (พ.ศ. 2540) ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
เรี ยน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)
สิงทีส่งมาด้ วย กฎ ก.พ. ฉบับที 16 (พ.ศ. 2540) ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ด้ วย ก.พ. ได้ ออกกฎ ก.พ. ฉบับที 16 (พ.ศ. 2540) ตามความในพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ โดยนําหลักการตามกฎ ก.พ. ฉบับ
ที 10 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2518 ว่าด้ วยการอุทธรณ์
และการพิจารณาอุทธรณ์บางเรื องมากําหนดไว้ และได้ เพิมเติมหลักการทีสําคัญอีกหลายประการเพือให้ วิธีการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็ นธรรมแก่ทงฝ่
ั A ายผู้อทุ ธรณ์และฝ่ ายราชการมาก
ยิงขึ Aน
เช่น การให้ สิทธิแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์คําสังลงโทษวินยั อย่างไม่ร้ายแรงทีจะแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการ
พิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้ านผู้พิจารณาอุทธรณ์ การให้ ก.พ. ตรวจสอบวินิจฉัยในกรณีที อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.
กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ไม่รับอุทธรณ์ของผู้อทุ ธรณ์ไว้ พิจารณาและกําหนดเรื องเหตุในลักษณะคดีไว้ ในกฎ
ก.พ. ดังกล่าว เป็ นต้ น ดังปรากฏตามสําเนากฎ ก.พ. ทีส่งมาพร้ อมนี A
อนึง กฎ ก.พ. ฉบับที 16 (พ.ศ. 2540) ว่าด้ วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที 13 ก วันที 21 เมษายน 2540
แล้ ว
และจะมีผลใช้ บงั คับเมือพ้ นกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ใช้ บงั คับตังแต่
A วนั ที 22 พฤษภาคม 2540 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ ทังนี
A A ได้ แจ้ งให้ กรมและจังหวัดทราบแล้ ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ) อุดล บุญประกอบ
(นายอุดล บุญประกอบ)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักเสริ มสร้ างวินยั และรักษาระบบคุณธรรม
กลุม่ อุทธรณ์และร้ องทุกข์
โทร. 2819451
โทรสาร 6286204
กฎ ก.พ.
ฉบับที 16 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
ว่ าด้ วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (5) มาตรา 125 และมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึงได้ รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ไว้ ดังต่อไปนี A
ข้ อ 1 กฎ ก.พ. นี Aให้ ใช้ บงั คับเมือพ้ นกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ 2 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําสังลงโทษทางวินยั ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกําหนดในกฎ ก.พ. นี A
ข้ อ 3 การอุทธรณ์คําสังลงโทษ ให้ อทุ ธรณ์ได้ สําหรับตนเองเท่านันA จะอุทธรณ์แทนผู้อืนหรื อ
มอบหมายให้ ผ้ อู ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้
การอุทธรณ์ต้องทําเป็ นหนังสือแสดงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้ เห็นว่าได้ ถกู ลงโทษ
โดยไม่ถกู ต้ อง ไม่เหมาะสม หรื อไม่เป็ นธรรมอย่างไร และลงลายมือชือและทีอยูข่ องผู้อทุ ธรณ์
ในการอุทธรณ์ ถ้ าผู้อทุ ธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชันพิ
A จารณาของ อ.ก.พ. จังหวัด
อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ ก.พ. แล้ วแต่กรณี ให้ แสดงความประสงค์ไว้ ในหนังสืออุทธรณ์ หรื อจะทําเป็ น
หนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยืนหรื อส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานันต่
A อ อ.ก.พ. หรื อ ก.พ. โดยตรง ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ยืนหรื อส่งหนังสืออุทธรณ์
ข้ อ 4 เพือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรื อคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรื อของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรื อคัดบันทึกถ้ อยคําบุคคล พยานหลักฐานอืน
หรื อเอกสารทีเกียวข้ อง ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้บงั คับบัญชาผู้สงลงโทษที
ั
จะอนุญาตหรื อไม่ โดยให้ พิจารณาถึง
ประโยชน์ในการรักษาวินยั ของข้ าราชการ ตลอดจนเหตุผลและความจําเป็ นเรื อง ๆ ไป
ข้ อ 5 ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิคดั ค้ านอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรื อกรรมการผู้พิจารณา
อุทธรณ์ ถ้ าผู้นนมี
ั A เหตุอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี A

(1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินยั ทีผู้อทุ ธรณ์ถกู ลงโทษ
(2) มีสว่ นได้ เสียในการกระทําผิดวินยั ทีผู้อทุ ธรณ์ถกู ลงโทษ
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อทุ ธรณ์
(4) เป็ นผู้กล่าวหาหรื อเป็ นผู้บงั คับบัญชาผู้สงลงโทษ
ั
หรื อเป็ นคูส่ มรส บุพการี
ผู้สืบสันดาน หรื อพีน้ องร่วมบิดามารดาหรื อร่ วมบิดาหรื อมารดากับผู้กล่าวหาหรื อผู้บงั คับบัญชาผู้สงลงโทษ
ั
การคัดค้ านอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรื อกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์นนั A ต้ องแสดง
ข้ อเท็จจริ งทีเป็ นเหตุแห่งการคัดค้ านไว้ ในหนังสืออุทธรณ์ หรื อแจ้ งเพิมเติมเป็ นหนังสือก่อนที อ.ก.พ. หรื อ ก.พ.
แล้ วแต่กรณี เริ มพิจารณาอุทธรณ์
เมือมีเหตุหรื อมีการคัดค้ านตามวรรคหนึง อนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรื อกรรมการ
ผู้นนจะขอถอนตั
ัA
วไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นนก็
ั A ได้ ถ้ าอนุกรรมการรองประธานอนุกรรมการ หรื อกรรมการผู้นนั A
มิได้ ขอถอนตัว ให้ ประธานอนุกรรมการหรื อประธานกรรมการ แล้ วแต่กรณี พิจารณาข้ อเท็จจริ งทีคัดค้ าน หาก
เห็นว่าข้ อเท็จจริ งนันน่
A าเชือถือ ให้ แจ้ งอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรื อกรรมการผู้นนทราบและมิ
ัA
ให้
ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นนั A เว้ นแต่ประธานอนุกรรมการหรื อประธานกรรมการ แล้ วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า การ
ให้ อนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรื อกรรมการผู้นนร่
ั A วมพิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าวจะเป็ นประโยชน์ยิง
กว่า เพราะจะทําให้ ได้ ความจริ งและเป็ นธรรมจะอนุญาตให้ อนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ หรื อกรรมการ
ผู้นนร่
ั A วมพิจารณาอุทธรณ์นนก็
ั A ได้
ข้ อ 6 เพือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ ถือวันทีผู้ถกู ลงโทษลงลายมือชือรับทราบ
คําสังลงโทษเป็ นวันทราบคําสัง
ถ้ าผู้ถกู ลงโทษไม่ยอมลงลายมือชือรับทราบคําสังลงโทษ
และมีการแจ้ งคําสังลงโทษให้ ผ้ ถู กู
ลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสังลงโทษให้ ผ้ ถู กู ลงโทษ แล้ วทําบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานทีทีแจ้ ง และ
ลงลายมือชือผู้แจ้ งพร้ อมทังพยานรู
A
้ เห็นไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว ให้ ถือวันทีแจ้ งนันเป็
A นวันทราบคําสัง
ถ้ าไม่อาจแจ้ งให้ ผ้ ถู กู ลงโทษลงลายมือชือรับทราบคําสังลงโทษได้ โดยตรงและได้ แจ้ งเป็ นหนังสือ
ส่งสําเนาคําสังลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ ถู กู ลงโทษ ณ ทีอยูข่ องผู้ถกู ลงโทษ ซึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคําสังลงโทษไปให้ สองฉบับเพือให้ ผ้ ถู กู ลงโทษเก็บไว้ หนึงฉบับ และให้ ผ้ ถู กู
ลงโทษลงลายมือชือและวันเดือนปี ทีรับทราบคําสังลงโทษส่งกลับคืนมาเพือเก็บไว้ เป็ นหลักฐานหนึงฉบับ ในกรณี
เช่นนี A เมือล่วงพ้ นสามสิบวันนับแต่วนั ทีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถกู ลงโทษได้ รับเอกสาร
ดังกล่าวหรื อมีผ้ รู ับแทนแล้ ว แม้ ยงั ไม่ได้ รับสําเนาคําสังลงโทษฉบับทีให้ ผ้ ถู กู ลงโทษลงลายมือชือและวันเดือนปี ที
รับทราบคําสังลงโทษกลับคืนมา ให้ ถือว่าผู้ถกู ลงโทษได้ ทราบคําสังแล้ ว
ข้ อ 7 การอุทธรณ์ตอ่ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ให้ ทําหนังสืออุทธรณ์
ถึงประธาน อ.ก.พ. พร้ อมกับสําเนารับรองถูกต้ องหนึงฉบับ โดยออกนามจังหวัด กรม หรื อกระทรวง แล้ วแต่
กรณี และยืนทีศาลากลางจังหวัดหรื อส่วนราชการนันA

การอุทธรณ์ตอ่ ก.พ. ให้ ทําหนังสืออุทธรณ์ถึงประธาน ก.พ. หรื อเลขาธิการ ก.พ. พร้ อมกับสําเนา
รับรองถูกต้ องหนึงฉบับ และยืนทีสํานักงาน ก.พ.
การยืนหนังส่งหนังสืออุทธรณ์
ผู้บงั คับบัญชานันดํ
A าเนินการตามข้ อ 11

ผู้อทุ ธรณ์จะยืนหรื อส่งผ่านผู้บงั คับบัญชาก็ได้

และให้

ในกรณีทีมีผ้ นู ําหนังสืออุทธรณ์มายืนเอง ให้ ผ้ รู ับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตรารับหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้ เป็ นหลักฐานในวันทีรับหนังสือตามระเบียบว่าด้ วยงานสารบรรณ และให้ ถือวันทีรับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็ นวันยืนหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีทีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ ถือวันทีทีทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็ น
หลักฐานฝากส่ง หรื อวันทีทีทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับทีซองหนังสือเป็ นวันส่งหนังสืออุทธรณ์
เมือได้ ยืนหรื อส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้ แล้ ว
ผู้อทุ ธรณ์จะยืนหรื อส่งคําแถลงการณ์หรื อเอกสาร
หลักฐานเพิมเติมก่อนที อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ ก.พ. แล้ วแต่กรณี เริ มพิจารณา
อุทธรณ์ก็ได้ โดยยืนหรื อส่งตรงต่อ อ.ก.พ. หรื อ ก.พ.
ข้ อ 8 อุทธรณ์ทีจะรับไว้ พิจารณาได้ ต้องเป็ นอุทธรณ์ทีถูกต้ องในสาระสําคัญ ตามข้ อ 3 และข้ อ
7 และยืนหรื อส่งภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
ในกรณีทีมีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็ นอุทธรณ์ทีจะรับไว้ พิจารณาได้ หรื อไม่ให้ อ.ก.พ. จังหวัด
อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ ก.พ. แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ ก.พ. มีมติไม่รับอุทธรณ์คําสัง
ลงโทษไว้ พิจารณา ให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด อธิบดี รัฐมนตรี เจ้ าสังกัด หรื อสํานักงาน ก.พ. แล้ วแต่กรณี แจ้ งมติ
นันให้
A ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ ว
ในกรณีที อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติตามวรรคสาม ผู้อทุ ธรณ์อาจ
อุทธรณ์มตินนต่
ั A อ ก.พ. ได้ อีกชันหนึ
A ง ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ทราบมติ อ.ก.พ. ดังกล่าว และให้ นําข้ อ 7 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
การอุทธรณ์มติตอ่ ก.พ. ตามวรรคสี ผู้อทุ ธรณ์จะยืนหรื อส่งหนังสืออุทธรณ์ผ่านผู้วา่ ราชการ
จังหวัด อธิบดี หรื อรัฐมนตรี เจ้ าสังกัด แล้ วแต่กรณี ก็ได้ ในกรณีเช่นนี Aให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัด อธิบดี หรื อ
รัฐมนตรี เจ้ าสังกัด แล้ วแต่กรณี ส่งหนังสืออุทธรณ์มติพร้ อมทังเอกสารหลั
A
กฐานทีเกียวข้ อง เช่น ความเห็นและ
มติตลอดจนสําเนารายงานการประชุมของ อ.ก.พ. หลักฐานการรับทราบมติ อ.ก.พ. ของผู้อทุ ธรณ์ หนังสืออุทธรณ์
คําสังลงโทษ หลักฐานการรับทราบคําสังลงโทษของผู้อทุ ธรณ์ และเอกสารหลักฐานอืนทีเกียวข้ องกับข้ อโต้ แย้ ง
มติของผู้อทุ ธรณ์ไปให้ สํานักงาน ก.พ. โดยเร็ ว
ในกรณีที ก.พ. มีมติยืนตามมติของ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ทีไม่รับ
อุทธรณ์คําสังลงโทษไว้ พิจารณา หรื อกรณีที ก.พ. มีมติให้ รับอุทธรณ์คําสังลงโทษไว้ พิจารณา ให้ สํานักงาน ก.พ.
แจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ และประธาน อ.ก.พ. ทีเกียวข้ องทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ ว

ในกรณีที ก.พ. มีมติให้ รับอุทธรณ์คําสังลงโทษไว้ พิจารณา ให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ
อ.ก.พ. กระทรวง ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพือมีมติตามข้ อ 13 ต่อไป
ข้ อ 9 ผู้อทุ ธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ
ก.พ. แล้ วแต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็ จสิ Aนก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือยืนหรื อส่งตรงต่อ อ.ก.พ. หรื อ ก.พ.
เมือได้ ถอนอุทธรณ์แล้ วการพิจารณาอุทธรณ์ให้ เป็ นอันระงับ
ข้ อ 10 ในกรณีทีผู้ถกู ลงโทษได้ ย้ายหรื อโอนไปสังกัดจังหวัด กรม หรื อกระทรวงอืน ให้ ยืน
อุทธรณ์ตอ่ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ทีผู้อทุ ธรณ์ได้ ย้ายหรื อโอนไปสังกัดนันA
ในกรณีทีผู้อทุ ธรณ์ได้ ย้ายหรื อโอนไปสังกัดจํานวน กรม หรื อกระทรวงอืนหลังจากทีได้ ยืน
อุทธรณ์ไว้ แล้ ว และ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวงเจ้ าสังกัดเดิมยังมิได้ มีมติตามข้ อ 13 ให้
ส่งเรื องอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานตามข้ อ 12 ไปให้ อ.ก.พ. ตามวรรคหนึงเป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตอ่ ไป
ในกรณีทีผู้อทุ ธรณ์ได้ ย้ายหรื อโอนไปสังกัดจังหวัด กรม หรื อกระทรวงอืน หลังจากที อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวงเจ้ าสังกัดเดิมได้ มีมติตามข้ อ 13 แล้ ว แต่ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด อธิบดี
หรื อรัฐมนตรี เจ้ าสังกัด แล้ วแต่กรณี ยังมิได้ สงหรื
ั อปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามมตินนั A ให้ สง่ เรื องอุทธรณ์และเอกสาร
หลักฐานทีเกียวข้ องพร้ อมทังมติ
A ทีได้ มีไปแล้ ว และรายงานการประชุม อ.ก.พ. ไปให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัด อธิบดี
หรื อรัฐมนตรี เจ้ าสังกัด แล้ วแต่กรณี ซึงเป็ นผู้บงั คับบัญชาคนใหม่เป็ นผู้สงหรื
ั อปฏิบตั ติ ามข้ อ 15
ข้ อ 11 ในกรณีทีผู้บงั คับบัญชาได้ รับหนังสืออุทธรณ์ทีได้ ยืนหรื อส่งตามข้ อ 7 วรรคสาม ให้
ผู้บงั คับบัญชานันส่
A งหนังสืออุทธรณ์ตอ่ ไปยังผู้บงั คับบัญชาผู้สงลงโทษภายในสามวั
ั
นทําการนับแต่วนั ได้ รับหนังสือ
อุทธรณ์ และให้ ผ้ บู งั คับบัญชาผู้สงลงโทษจั
ั
ดส่งหนังสืออุทธรณ์ดงั กล่าว พร้ อมทังสํ
A าเนาหลักฐานการรับทราบ
คําสังลงโทษของผู้อทุ ธรณ์ สํานวนการสืบสวนหรื อการพิจารณาในเบื Aองต้ นตามมาตรา 99 และสํานวนการ
ดําเนินการทางวินยั ตามมาตรา 102 พร้ อมทังคํ
A าชี Aแจงของผู้บงั คับบัญชาผู้สงลงโทษ
ั
(ถ้ ามี) ไปยังประธาน
อ.ก.พ. จังหวัด ประธาน อ.ก.พ. กรม ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง หรื อสํานักงาน ก.พ. แล้ วแต่กรณี ภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วนั ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
ข้ อ 12 การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 125 (1) (2) และ (3) ให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม
หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง แล้ วแต่กรณี พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรื อการพิจารณาในเบื Aองต้ นตามมาตรา 99
และสํานวนการดําเนินการทางวินยั ตามมาตรา 102 และในกรณีจําเป็ นและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที
เกียวข้ องเพิมเติม รวมทังคํ
A าชี Aแจงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ ห้ างหุ้นส่วน บริ ษัท
หรื อบุคคลใด ๆ หรื อขอให้ ผ้ แู ทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ ห้ างหุ้นส่วน บริ ษัท ข้ าราชการ
หรื อบุคคลใด ๆ มาให้ ถ้อยคําหรื อชี Aแจงข้ อเท็จจริ งเพือประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีทีผู้อทุ ธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา หาก อ.ก.พ. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วย
วาจาไม่จําเป็ นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้ งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้

ในกรณีทีนัดให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อทีประชุม
ให้ แจ้ งให้ ผ้ ดู ํารงตําแหน่งทีสัง
ลงโทษหรื อเพิมโทษทราบด้ วยว่า ถ้ าประสงค์จะแถลงแก้ ก็ให้ มาแถลงหรื อมอบหมายเป็ นหนังสือให้ ข้าราชการที
เกียวข้ องเป็ นผู้แทนมาแถลงแก้ ด้วยวาจาต่อทีประชุมครังA นันได้
A
ทังนี
A A ให้ แจ้ งล่วงหน้ าตามควรแก่กรณี และเพือ
ประโยชน์ในการแถลงแก้ ดงั กล่าว ให้ ผ้ ดู ํารงตําแหน่งทีสังลงโทษหรื อเพิมโทษ หรื อผู้แทนเข้ าฟั งคําแถลงการณ์ด้วย
วาจาของผู้อทุ ธรณ์ได้
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถ้ า อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นสมควรที
จะต้ องสอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิมเติมเพือประโยชน์แห่งความถูกต้ องและเหมาะสมตามความป็ นธรรม ให้ มี
อํานาจสอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิมเติมในเรื องนันได้
A ตามความจําเป็ น
โดยจะสอบสวนเองหรื อแต่งตังA
คณะกรรมการสอบสวนให้ สอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิมเติมแทนก็ได้
หรื อกําหนดประเด็นหรื อข้ อสําคัญที
ต้ องการทราบส่งไปให้ ผ้ สู อบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิมเติมได้
ในการสอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิมเติม ถ้ า อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ.
กระทรวง หรื อคณะกรรมการสอบสวนทีได้ รับแต่งตังตามวรรคสี
A
เห็นสมควรส่งประเด็นหรื อข้ อสําคัญใดทีต้ องการ
ทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึงอยู่ตา่ งท้ องทีให้ มีอํานาจกําหนดประเด็นหรื อข้ อสําคัญนันส่
A งไปเพือให้ หวั หน้ า
ส่วนราชการหรื อหัวหน้ าหน่วยงานในท้ องทีนันทํ
A าการสอบสวนแทนได้
การสอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิมเติม หรื อส่งประเด็นหรื อข้ อสําคัญไปเพือให้ ผ้ สู อบสวนเดิม
หรื อหัวหน้ าส่วนราชการหรื อหัวหน้ าหน่วยงานซึงอยู่ตา่ งท้ องทีดําเนินการตามวรรคสีและวรรคห้ า ในเรื องเกียวกับ
กรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงตามมาตรา 102 วรรคสอง หรื อกรณีกล่าวหาตามมาตรา 114 (4)
หรื อมาตรา 115 ให้ นําหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 102 วรรคเจ็ด หรื อ
มาตรา 115 วรรคสาม แล้ วแต่กรณี มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 13 เมือ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ได้ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
มาตรา 125 (1) (2) หรื อ (3) แล้ ว
(1) ถ้ าเห็นว่าการสังลงโทษถูกต้ องและเหมาะสมกับความผิดแล้ ว ให้ มีมติยกอุทธรณ์
(2) ถ้ าเห็นว่าการสังลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อทุ ธรณ์ได้ กระทํา
ผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้ รับโทษหนักขึ Aน ให้ มีมติให้ เพิมโทษเป็ นสถานโทษหรื ออัตราโทษทีหนักขึ Aน
(3) ถ้ าเห็นว่าการสังลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อทุ ธรณ์ได้ กระทํา
ผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ควรได้ รับโทษเบาลง ให้ มีมติให้ ลดโทษเป็ นสถานโทษหรื ออัตราโทษทีเบาลง
(4) ถ้ าเห็นว่าการสังลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อทุ ธรณ์ได้ กระทํา
ผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ซึงเป็ นการกระทําผิดวินยั เล็กน้ อย และมีเหตุอนั ควรงดโทษ ให้ มีมติให้ สงงดโทษโดยให้
ั
ทําทัณฑ์บนเป็ นหนังสือหรื อว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
(5) ถ้ าเห็นว่าการสังลงโทษไม่ถกู ต้ อง และเห็นว่าการกระทําของผู้อทุ ธรณ์ไม่เป็ นความผิดวินยั
หรื อพยานหลักฐานยังฟั งไม่ได้ วา่ ผู้อทุ ธรณ์กระทําผิดวินยั ให้ มีมติให้ ยกโทษ

(6) ถ้ าเห็นว่าข้ อความในคําสังลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสมให้ มีมติให้ แก้ ไขเปลียนแปลง
ข้ อความให้ เป็ นการถูกต้ องเหมาะสม
(7) ถ้ าเห็นว่าการสังลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่ากรณีมีมลู ทีควร
กล่าวหาว่าผู้อทุ ธรณ์กระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ให้ มีมติให้ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา
A
102
วรรคสาม แต่ถ้าเป็ นกรณีที อ.ก.พ. จังหวัด หรื อ อ.ก.พ. กรม มีความเห็นดังกล่าว และผู้อทุ ธรณ์ดํารงตําแหน่ง
ซึงไม่อยูใ่ นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรื ออธิบดี แล้ วแต่กรณี ทีจะดําเนินการตามมาตรา 102 วรรคสาม
ให้ มีมติให้ รายงานตามลําดับถึงผู้มีอํานาจตามมาตรา 102 วรรคสาม เพือดําเนินการแต่งตังคณะกรรมการ
A
สอบสวนต่อไป
ในกรณีทีเห็นว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงกรณีความผิดทีปรากฏชัดแจ้ งตามทีกําหนดในกฎ
ก.พ. หรื อเห็นว่าผู้อทุ ธรณ์กระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงและได้ มีการดําเนินการทางวินยั ตามมาตรา 102 และกฎ
ก.พ. ว่าด้ วยการสอบสวนพิจารณาแล้ ว ให้ มีมติให้ เพิมโทษเป็ นปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการตามมาตรา
104 หรื อให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนทีใช้ บงั คับอยู่
ก่อนวันทีพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ใช้ บงั คับ แล้ วแต่กรณี แต่ถ้าเป็ นกรณีที อ.ก.พ.
กรม หรื อ อ.ก.พ. จังหวัด มีความเห็นดังกล่าว และผู้อทุ ธรณ์ดํารงตําแหน่งซึงไม่อยูใ่ นอํานาจของ อ.ก.พ. กรม
หรื อ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา 104 (2) หรื อ (3) ให้ มีมติให้ รายงานตามลําดับถึงผู้มีอํานาจสังบรรจุตาม
มาตรา 52 เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
(8) ถ้ าเห็นว่าการสังลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู้อทุ ธรณ์มีกรณีทีสมควร
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนหรื
A
อให้ ออกจากราชการตามมาตรา 114 (4) มาตรา 115 หรื อมาตรา 116 ให้
นํา (7) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
(9) ถ้ าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอืนใด เพือให้ มีความถูกต้ องตามกฎหมายและมี
ความเป็ นธรรม ให้ มีมติให้ ดําเนินการได้ ตามควรแก่กรณี
การออกจากราชการของผู้อทุ ธรณ์ไม่เป็ นเหตุทีจะยุตกิ ารพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติตาม (2)
หรื อ (8) มิได้ และถ้ าเป็ นการออกจากราชการเพราะตาย จะมีมติตาม (7) มิได้ ด้วย
ในกรณีทีมีผ้ ถู กู ลงโทษทางวินยั ในความผิดทีได้ กระทําร่วมกัน และเป็ นความผิดในเรื องเดียวกัน
โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทําอย่างเดียวกัน เมือผู้ถกู ลงโทษคนใดคนหนึงใช้ สิทธิอทุ ธรณ์คําสังลงโทษดังกล่าว
และผลการพิจารณาเป็ นคุณแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์ แม้ ผ้ ถู กู ลงโทษคนอืนจะไม่ได้ ใช้ สิทธิอทุ ธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้
ไม่ได้ ใช้ สิทธิอทุ ธรณ์เป็ นเหตุในลักษณะคดีอนั เป็ นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อทุ ธรณ์แล้ ว ให้ มีมติให้ ผ้ ทู ีไม่ได้ ใช้ สิทธิ
อุทธรณ์ได้ รับการพิจารณาการลงโทษให้ มีผลในทางทีเป็ นคุณเช่นเดียวกับผู้อทุ ธรณ์ด้วย
ข้ อ 14 ในกรณีทีมีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามข้
A
อ 13 (7) หรื อ (8) เมือ
คณะกรรมการสอบสวนได้ สอบสวนพิจารณาเสร็ จแล้ ว ให้ สง่ เรื องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ.
กระทรวง แล้ วแต่กรณี เพือพิจารณามีมติตามข้ อ 13 ต่อไป

ข้ อ 15 เมือ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ได้ มีมติตามข้ อ 13 แล้ ว ให้
ผู้วา่ ราชการจังหวัด อธิบดี หรื อรัฐมนตรี เจ้ าสังกัด แล้ วแต่กรณี สังหรื อปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามมตินนในโอกาสแรก
ัA
ทีทําได้ ในกรณีทีมีเหตุผลความจําเป็ นจะให้ มีการรับรองรายงานการประชุมก่อนก็ได้ และเมือได้ สงหรื
ั อปฏิบตั ิ
ตามมติดงั กล่าวแล้ ว ให้ แจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ ว
ข้ อ 16 ในกรณีทีผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี หรื อรัฐมนตรี เจ้ าสังกัดสังตามข้ อ 15 โดยสังยก
อุทธรณ์ สังลดโทษ หรื อสังงดโทษ ผู้อทุ ธรณ์จะอุทธรณ์ตอ่ ไปมิได้ แต่ถ้าสังเพิมโทษหรื อสังให้ ออกจากราชการ
ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธิอทุ ธรณ์หรื อร้ องทุกข์แล้ วแต่กรณี ได้ อีกชันหนึ
A ง
ข้ อ 17 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีทีอุทธรณ์ตอ่ ก.พ. ตามมาตรา 125 (4) และ
มาตรา 126 ให้ นําข้ อ 12 วรรคหนึง วรรคสอง และวรรคสาม และข้ อ 13 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 18 เมือ ก.พ. ได้ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 125 (4) และมาตรา 126 และมีมติ
เป็ นประการใดแล้ ว ให้ สํานักงาน ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรี เพือพิจารณาสังการตามมาตรา 126 วรรคหนึง
ต่อไปโดยเร็ ว
ในกรณีทีนายกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้ วยกับมติของ ก.พ.
และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของ
นายกรัฐมนตรี แล้ วยืนยันตามมติเดิม ให้ สํานักงาน ก.พ. รายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพือพิจารณาวินิจฉัยตาม
มาตรา 126 วรรคหนึง โดยเร็ ว
เมือนายกรัฐมนตรี ได้ สงการตามมติ
ั
ของ ก.พ. หรื อคณะรัฐมนตรี ได้ พิจารณาวินิจฉัยมีมติตาม
มาตรา 126 วรรคหนึง เป็ นประการใดแล้ ว ให้ สํานักงาน ก.พ. แจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือ พร้ อมทังแจ้
A ง
ให้ กระทรวง ทบวง กรม ทีเกียวข้ องทราบ หรื อดําเนินการให้ เป็ นไปตามคําสังของนายกรัฐมนตรี หรื อมติ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 126 วรรคสาม โดยเร็ ว
ข้ อ 19 การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี A สําหรับเวลาเริ มต้ น ให้ นบั วันถัดจากวันแรกแห่งเวลา
นันเป็
A นวันเริ มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิ Aน ถ้ าวันสุดท้ ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้ นบั วันเริ ม
เปิ ดทําการใหม่เป็ นวันสุดท้ ายแห่งระยะเวลา
ให้ ไว้ ณ วันที 21 มีนาคม พ.ศ. 2540
(ลงชือ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

