
กฎ ก.พ.  
ฉบับที่  16  (พ.ศ. 2540)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

    

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8 (5)  มาตรา  125  และมาตรา  126  แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ.  ซึ่งไดรับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรีไว  ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1  กฎ ก.พ. นี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ  2  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  ใหเปน 
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ 

  ขอ  3  การอุทธรณคําสั่งลงโทษ  ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณ
แทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณให 
เห็นวาไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือชื่อ 
และที่อยูของผูอุทธรณ 

  ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณา 
ของ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  ใหแสดงความ
ประสงคไวในหนังสืออุทธรณ  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองยื่นหรือสงหนังสือ 
ขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. โดยตรง  ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือ 
สงหนังสืออุทธรณ 
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  ขอ  4  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัด 
รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได  สวนการขอตรวจ 
หรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของ  ใหอยุในดุลพินิจของ 
ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัย 
ของขาราชการ  ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเรื่อง ๆ ไป 

   ขอ  5  ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรอื
กรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้นมเีหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  
    (1)  รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
   (2)  มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
   (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ 
   (4)  เปนผูกลาวหาหรือเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ  หรือเปนคูสมรส  
บุพการี  ผูสบืสันดาน  หรือพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหาหรือ 
ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ 

  การคัดคานอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณา
อุทธรณนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ  หรอืแจง 
เพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ อ.ก.พ. หรอื ก.พ. แลวแตกรณี  เริ่มพิจารณาอุทธรณ 

   เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  อนุกรรมการ  รองประธาน 
อนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได   ถาอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว  ใหประธานอนุกรรมการหรือ
ประธานกรรมการ  แลวแตกรณี  พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น 
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นาเชื่อถือ  ใหแจงอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้นทราบและมิให 
รวมพิจารณาอุทธรณนั้น  เวนแตประธานอนุกรรมการหรือประธานกรรมการ  แลวแตกรณี  
พิจารณาเห็นวา  การใหอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้นรวม 
พิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม   
จะอนุญาตใหอนุกรรมการ  รองประธานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนัน้รวมพิจารณา 
อุทธรณนั้นก็ได 

  ขอ  6  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษ 
ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษเปนวันทราบคําสั่ง 

  ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรบัทราบคําสั่งลงโทษ  และมีการแจง 
คําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ  แลวทําบันทึก 
ลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง  และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปน 
หลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบคําสั่ง 

  ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง 
และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให 
ผูถูกลงโทษ  ณ  ที่อยูของผูถูกลงโทษ  ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสง 
สําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกลงโทษ 
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
หนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี ้ เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนวาผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนา 
คําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษ 
กลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษไดทราบคําสั่งแลว 
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  ขอ  7  การอุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง   
ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน อ.ก.พ. พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ  โดยออก 
นามจังหวัด  กรม  หรือกระทรวง  แลวแตกรณี  และยื่นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสวนราชการนัน้ 

  การอุทธรณตอ ก.พ. ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน ก.พ. หรือเลขาธิการ  
ก.พ. พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ  และยื่นที่สํานักงาน ก.พ. 

  การยื่นหนังสงหนังสืออุทธรณ  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได   
และใหผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ  11 

   ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง  ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ
ประทับตรารับหนังสือ  และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตาม 
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่น 
หนังสืออุทธรณ 

   ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย 
ตนทางออกใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับ 
ที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ 

   เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณ
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ 
ก.พ. แลวแตกรณี  เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ.  

  ขอ  8  อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ   
ตามขอ  3  และขอ  7  และยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย 
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  ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม 
ให อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  เปนผูพิจารณา
วินิจฉัย 

  ในกรณีที ่อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. มีมติไม
รับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา  ใหผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือ 
สํานักงาน ก.พ.  แลวแตกรณี  แจงมตินั้นใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

  ในกรณีที ่อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  มีมติตาม 
วรรคสาม  ผูอุทธรณอาจอุทธรณมตินั้นตอ ก.พ. ไดอีกชั้นหนึ่ง  ภายในสิบหาวันนับแตวัน 
ทราบมติ อ.ก.พ. ดังกลาว  และใหนําขอ  7  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  การอุทธรณมติตอ ก.พ. ตามวรรคสี่  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ 
ผานผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  ก็ได  ในกรณีเชนนี้ 
ใหผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  สงหนังสืออุทธรณมติ 
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ  เชน  ความเห็นและมติตลอดจนสําเนารายงานการ 
ประชุมของ อ.ก.พ. หลักฐานการรับทราบมติ อ.ก.พ. ของผูอุทธรณ  หนังสืออุทธรณคําสั่ง 
ลงโทษ  หลกัฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ  และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
กับขอโตแยงมติของผูอุทธรณไปใหสํานักงาน ก.พ. โดยเร็ว 

   ในกรณีที ่ก.พ. มีมติยืนตามมติของ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง  ที่ไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา  หรือกรณีที่ ก.พ. มีมติใหรับอุทธรณคําสั่ง 
ลงโทษไวพิจารณา  ใหสํานักงาน ก.พ. แจงใหผูอุทธรณ  และประธาน อ.ก.พ. ที่เกี่ยวของ
ทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
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  ในกรณีที ่ก.พ. มีมติใหรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา  ให อ.ก.พ. จังหวัด   
อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเพื่อมีมติตามขอ  13   
ตอไป 

  ขอ  9  ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  อ.
ก.พ. กระทรวง  หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได  โดยทําเปน
หนังสือ 
ยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.พ. หรือ ก.พ. เมื่อไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปน 
อันระงับ 

  ขอ  10  ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดจังหวัด  กรม  หรือ 
กระทรวงอื่น  ใหยื่นอุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง   
ที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดนั้น 

   ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดจํานวน  กรม  หรือกระทรวงอื่น 
หลังจากที่ไดยื่นอุทธรณไวแลว  และ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
เจาสังกัดเดิมยังมิไดมีมติตามขอ  13  ใหสงเรื่องอุทธรณและเอกสารหลักฐานตามขอ  12   
ไปให อ.ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป 

  ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดจังหวัด  กรม  หรือกระทรวงอื่น   
หลังจากที่ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเจาสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ  
13  แลว  แตผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  ยังมิไดสั่งหรือ 
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  ใหสงเรื่องอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมทั้ง 
มติที่ไดมีไปแลว  และรายงานการประชุม อ.ก.พ. ไปใหผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือ 
รัฐมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาคนใหมเปนผูสั่งหรือปฏิบัติตามขอ  15   
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  ขอ  11  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดยื่นหรือสงตามขอ  7  
วรรคสาม  ใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษภายใน 
สามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ  และใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสือ
อุทธรณดังกลาว  พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ  สํานวนการ 
สืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา  99  และสํานวนการดําเนินการทางวินัยตาม
มาตรา  102  พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ  (ถามี)  ไปยังประธาน อ.ก.พ.  
จังหวัด  ประธาน อ.ก.พ. กรม  ประธาน อ.ก.พ. กระทรวง  หรือสํานักงาน ก.พ. แลวแตกรณี   
ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ 

   ขอ  12  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา  125 (1) (2)  และ (3)  ให อ.
ก.พ.  
จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  แลวแตกรณี  พิจารณาจากสํานวนการสืบสวน 
หรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา  99  และสํานวนการดําเนินการทางวินัยตามมาตรา  
102  และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม  รวมทั้งคํา
ชี้แจง 
จากหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด 
ๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท   
ขาราชการ  หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 

   ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.พ. พิจารณาเห็นวาการ 
แถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการแถลงการณดวย 
วาจาก็ได 

  ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงให 
ผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลง 
หรือมอบหมายเปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ 
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ประชุมครั้งนั้นได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนาตามควรแกกรณ ี และเพื่อประโยชนในการแถลงแก 
ดังกลาว  ใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ  หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวย 
วาจาของผูอุทธรณได 

  ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง  เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความ
ถูกตองและเหมาะสมตามความปนธรรม  ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่อง
นั้นได 
ตามความจําเปน  โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหม 
หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปให 
ผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

  ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถา อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม   
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคสี่  เห็นสมควร 
สงประเด็นหรือขอสําคัญใดที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ 
ใหมีอํานาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา 
หนวยงานในทองที่นั้นทําการสอบสวนแทนได 

   การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไป 
เพื่อใหผูสอบสวนเดิม  หรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซึ่งอยูตางทองที่ 
ดําเนินการตามวรรคสี่และวรรคหา  ในเรื่องเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง 
รายแรงตามมาตรา  102  วรรคสอง  หรือกรณีกลาวหาตามมาตรา  114 (4)  หรอืมาตรา  
115   
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา  102  วรรคเจ็ด  หรือ 
มาตรา  115  วรรคสาม  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ขอ  13  เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  ได
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  125 (1) (2)  หรือ (3)  แลว 

   (1)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว   
ใหมีมติยกอุทธรณ 

   (2)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด 
และเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  แตควรไดรับโทษหนักขึ้น  ใหมีมติ 
ใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 

   (3)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด 
และเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีมติให 
ลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 

   (4)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด 
และเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย   
และมีเหตุอันควรงดโทษ  ใหมีมติใหสั่งงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาว
ตักเตือนก็ได 

   (5)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของ 
ผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัย  หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย 
ใหมีมติใหยกโทษ 

   (6)  ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 
ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม   

 

 

 

 

 



10 

 

    (7)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด 
และเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหมีมติให 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  102  วรรคสาม  แตถาเปนกรณีที่ อ.ก.พ. จังหวัด   
หรือ อ.ก.พ. กรม  มีความเห็นดังกลาว  และผูอุทธรณดํารงตําแหนงซึ่งไมอยูในอํานาจของ 
ผูวาราชการจังหวัด  หรืออธิบดี  แลวแตกรณี  ที่จะดําเนินการตามมาตรา  102  วรรคสาม   
ใหมีมติใหรายงานตามลําดับถึงผูมีอํานาจตามมาตรา  102  วรรคสาม  เพื่อดําเนินการแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนตอไป 

  ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง   
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการ 
ดําเนินการทางวินัยตามมาตรา  102  และกฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณาแลว  ใหมีมติ 
ใหเพิ่มโทษเปนปลดออก  หรือไลออกจากราชการตามมาตรา  104  หรือใหออก  ปลดออก   
หรือไลออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ใชบังคับ  แลวแตกรณี  แตถาเปน
กรณีที่  
อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. จังหวัด  มีความเห็นดังกลาว  และผูอุทธรณดํารงตําแหนงซึ่งไมอยู
ในอํานาจของ อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. จังหวัด  ตามมาตรา  104 (2)  หรือ (3)  ใหมี
มติใหรายงานตามลําดับถึงผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  52  เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

   (8)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  โดยเห็นวา 
ผูอุทธรณมีกรณีที่สมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการตามมาตรา   
114 (4)  มาตรา  115  หรือมาตรา  116  ใหนํา (7)  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

    (9)  ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความ 
ถูกตองตามกฎหมายและมีความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณ ี  
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  การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ   
แตจะมีมติตาม (2)  หรือ (8) มิได  และถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย  จะมีมติตาม 
(7)   
มิไดดวย 

  ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปน 
ความผิดในเรื่องเดียวกัน  โดยมีพฤตกิารณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษ 
คนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ   
แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ  หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปน 
เหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว  ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิ 
อุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

  ขอ  14  ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  13 (7)  หรือ  
(8)  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว  ใหสงเรื่องให อ.ก.พ. จังหวัด   
อ.ก.พ. กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณามีมติตามขอ  13  ตอไป 

  ขอ  15  เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด  อ.ก.พ. กรม  หรือ  อ.ก.พ. กระทรวง  ไดมีมติ 
ตามขอ  13  แลว  ใหผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  แลวแตกรณี  สั่ง 
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่ทําได  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนจะ 
ใหมีการรับรองรายงานการประชุมกอนก็ได  และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว   
ใหแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

  ขอ  16  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด  อธิบดี  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด 
สั่งตามขอ  15  โดยสั่งยกอุทธรณ  สั่งลดโทษ  หรือสั่งงดโทษ  ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไป 
มิได  แตถาสั่งเพิ่มโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข 
แลวแตกรณี  ไดอีกชั้นหนึ่ง   
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  ขอ  17  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่อุทธรณตอ ก.พ.  ตามมาตรา   
125 (4)  และมาตรา 126  ใหนําขอ  12  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  และขอ  
13   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ  18  เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  125 (4)  และ 
มาตรา  126  และมีมติเปนประการใดแลว  ใหสํานักงาน ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา  126  วรรคหนึ่ง  ตอไปโดยเร็ว 

  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ.  และ ก.พ. พิจารณา 
ความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลวยืนยนัตามมติเดิม  ใหสํานักงาน ก.พ. รายงานตอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา  126  วรรคหนึ่ง  โดยเร็ว 

  เมื่อนายกรัฐมนตรีไดสั่งการตามมติของ ก.พ.  หรือคณะรัฐมนตรีไดพิจารณา
วินิจฉัยมีมติตามมาตรา  126  วรรคหนึ่ง  เปนประการใดแลว  ใหสํานักงาน ก.พ.  แจงให 
ผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ  พรอมทั้งแจงใหกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่เกี่ยวของทราบ  หรือ 
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  หรือมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  126   
วรรคสาม  โดยเร็ว 

  ขอ  19  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้  สําหรับเวลาเริ่มตน  ใหนับวัน 
ถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา  สวนเวลาสุดสิ้น  ถาวันสุดทายแหง 
ระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

   ใหไว  ณ  วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2540 

    (ลงชื่อ)     พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ 
            (ชวลิต  ยงใจยุทธ) 
               นายกรัฐมนตรี 
              ประธาน ก.พ.  


