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รายละเอียด
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11
ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่ งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมการสรรหา
โดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑๖ ลงวันที่๑๑
กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หนั งสื อสำนั กงาน ก.พ. ที ่ นร 1012/ว 20 ลงวั นที่ 3
กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศจังหวัดสตูล ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ จั ง หวั ด สตู ล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสรรหาโดยวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๕๒ เพื่อให้กระบวนการ
สรรหาเป็ น ไปในเชิ ง รุ ก โดยคํ า นึ ง ถึ ง การให้ โ อกาสแก่ ผู้ ที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
สถาบันการศึ กษาต่าง ๆ และการรณรงค์ ให้คนเก่ งและคนดี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้ มีโอกาสสมั ครสอบ
แข่งขัน รวมทั้งเพื่อให้การสอบแข่งขันมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดเวลาดําเนินการ เพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุ
บุคคลตรงตามความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ส่วนราชการ ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก.พ. จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง และกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการสอบแข่ ง ขั น การขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการขึ้ น ใหม่
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๒. ให้ ส่ว นราชการเป็ นหน่ ว ยงานหลั กในการสรรหาเชิงรุ ก โดยกํ า หนดกลุ่ มเป้ า หมาย
หาจุดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจหรือให้ความสําคัญ เพื่อจูงใจให้สมัครสอบแข่งขัน และจัดทําแผนการรณรงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจ กําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการตามแผน ตลอดจนประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนดังกล่าว

๒
๓. ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปหันมาสนใจสมัครเข้ารับราชการ ตลอดจนทําหน้าที่ประเมินผลการสรรหาในภาพรวม
๔. ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ที่ออกให้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือนี้
๕. ให้สามารถนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ
วุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากว่าได้
๖. การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามหนังสือนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๗. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่หนังสือนี้มีผลใช้บังคับ และบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตาม ๖. ให้คงมีผลใช้ได้ตามเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมต่อไปจนกว่าบัญชีนั้นจะสิ้นผล
หรือจนกว่าจะมีการขึ้นบัญชีใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือนี้
๘. กรณี ใดที่ ไม่ อาจดํ า เนิ น การตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการสอบแข่ งขั น
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ ง ขั น นี้ การดํ า เนิ น การในกรณี นั้ น
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑-๔๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖)
-------------------------------๑. การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภท
ทั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน และตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ใ ช้ วิ ธี ส อบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
๒. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบ โดยจะ
จัดแยกสอบตามระดับการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่กําหนด
ในครั้งที่เ ปิด สอบนั้น หรื อเป็น ผู้อยู่ในเกณฑ์ ที่สํ านั กงาน ก.พ. กํ าหนดว่ ากํ าลั งจะสํ าเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่กําหนดก็ได้
๒.๒ ผู้ใดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ผู้นั้นจะมีสิทธิสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒.๓ ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาหรือเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดว่า กําลังจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
การศึกษาที่กําหนด แล้วแต่กรณี และต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๓๖
๒.๔ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบโดยวิธีอื่น
ในทํานองเดียวกันในวิชา ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อ
วัดความสามารถ
(ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้
ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์
รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ
(๒) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

๒
(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการ
ทําความเข้าใจกั บบทความ หรือข้ อความที่ กําหนดให้แล้วตอบคํ าถามที่ต ามมาในแต่ล ะบทความ หรื อ
ข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือ
กลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
๒.๔.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
๒.๕ ให้สํานักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔
และตรวจคําตอบ ผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๕๐ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ของแต่ละระดับวุฒิการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป
ผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ
TU GET ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในตารางแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น
๒.๖ ให้ผู้ส มัครสอบเสีย ค่าธรรมเนียมสอบเพื่ อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไป ในอั ตรา
ครั้งละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
ในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ. ยังมิได้จัดให้มีการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร
สอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในอัตราครั้งละ ๑๐๐ บาท
๒.๗ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบด้วยเลขาธิการ ก.พ.
หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการอื่น จํานวนไม่น้อยกว่า
๔ คน โดยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน
ก.พ. ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร เป็นเลขานุการ
๒.๘ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จัดทําประกาศ
รับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
๒.๙ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ระดับการศึกษาที่เปิดสอบ
(๒) ผู้มีสิทธิสมัครสอบตาม ๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓
(๓) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติอื่น
(ถ้ามี)

๓
(๔) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบ
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตร วิธีการสอบ และเกณฑ์การตัดสิน
(๗) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
๒.๑๐ ให้ เ ลขาธิ การ ก.พ. ประกาศรั บ สมั ครสอบตาม ๒.๙ โดยให้ ปิ ด ประกาศไว้ ณ
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
และเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น เลขาธิการ ก.พ. อาจขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบ
ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร แต่ ทั้ ง นี้ จะต้ อ งประกาศการขยายเวลาการรั บ สมั ค รสอบดั ง กล่ า ว ก่ อ นวั น ปิ ด
รับสมัครสอบครั้งนั้นด้วย
๒.๑๑ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๒.๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบเห็นว่า ในการสอบครั้งใดมีการทุจริต หรือมี
พฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ใดที่อาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบ หรือผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบรายงานให้เลขาธิการ
ก.พ. พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบในครั้งนั้นหรือไม่
เลขาธิการ ก.พ. อาจยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ในการสอบใหม่นั้น
๒.๑๓ ให้เลขาธิการ ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม
๒.๕ และออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามระดับการศึกษาที่จัดสอบ
ให้ แ ก่ ผู้ ส อบผ่ า น เพื่ อ นํ า ไปใช้ ใ นการสอบแข่ ง ขั น และการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ข องส่ ว นราชการ
ตามหลักเกณฑ์นี้
๓. ในกรณี ที่ มีเหตุ ผลความจํ าเป็ น ก.พ. อาจอนุ มัติ ให้ ส่ วนราชการใดเป็ นผู้ ดํ าเนิ นการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตําแหน่งว่างที่ ก.พ. ให้ความเห็นชอบได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๓.๑ ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และจัดสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งไปในการ
สอบคราวเดียวกัน โดยต้องประกาศรับสมัครสอบพร้อมกัน และให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
ตาม ๔.๒ เป็นผู้ดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย

๔
๓.๒ ให้รับสมัครสอบได้เฉพาะจากผู้สําเร็จการศึกษาเท่านั้น
๓.๓ ประกาศรับสมัครสอบให้มีรายละเอียดตาม ๒.๙ และ ๔.๔
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม ๒.๔ และ ๒.๕ ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ
รับรองตาม ๒.๑๓ ที่ตรงกั บระดับ การศึกษาที่ส่ว นราชการนั้นจั ดสอบ ได้ รับ ยกเว้น ไม่ต้ องสอบเพื่ อวั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนี้อีก ในการนี้ให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป และให้สํานักงาน ก.พ. ออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปให้แก่ผู้สอบผ่าน
ในกรณีที่ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งดําเนินการสอบโดยใช้หลักสูตร ข้อสอบ วิธีการสอบ
และเกณฑ์การตัดสินที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสําหรับตําแหน่งใด ในครั้งใด
ในส่วนราชการนั้น ผลการสอบในกรณีนี้ให้ใช้ได้สําหรับตําแหน่งนั้น ในการสอบครั้งนั้น ในส่วนราชการ
นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ ส่วนราชการนั้นต้องประกาศเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย ในกรณีนี้ผู้ที่
ได้รับหนังสือรับรองตาม ๒.๑๓ ไม่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในการสอบ
ครั้งนี้
๔. การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และเพื่ อ วั ด ความ
เหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง ให้ ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ จั ด ให้ มี ก ารสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตําแหน่งว่างของส่วนราชการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียด ดังนี้
๔.๑ หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในท้องที่ใดเป็นการ
เฉพาะแห่ง หรือจะกําหนดให้รับสมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้มีคุณสมบัติอย่างใดตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับการสอบแข่งขันครั้งใดก็ได้
๔.๒ ให้ หัว หน้ าส่ วนราชการแต่ งตั้ งคณะกรรมการดํ าเนิน การสอบแข่ งขั นขึ้ นคณะหนึ่ ง
จํานวนไม่น้อยกว่ า ๕ คน ประกอบด้ว ย หั วหน้ าส่ว นราชการหรื อรองหัว หน้า ส่วนราชการ หรื อผู้ได้รั บ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน กรรมการอื่นซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ หรือประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทน ก.พ. ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. เป็นกรรมการ และให้
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
๔.๓ ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กําหนดหลักสูตร
และวิธีการสอบ จัดทําประกาศรับสมัครสอบ วางแผนดําเนินการสอบ จัดให้มีการออกข้อสอบและตรวจคําตอบ
และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แข่งขันจะกําหนดให้ผู้สมัครสอบสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้
เฉพาะผู้สอบผ่านการวัดผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ใน ๔.๙ สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไปก็ได้

๕
๔.๔ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๒) จํานวนตําแหน่งว่างในวันประกาศรับสมัครสอบ
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
(๔) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง
(๕) กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลารับสมัครสอบซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทําการ
(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๗) หลั กสู ต รและวิ ธีการสอบแข่งขั น เกณฑ์การตั ด สิ น การประกาศบั ญ ชี ผู้ ส อบ
แข่งขันได้ และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(๘) เงื่อนไข หรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครสอบควรทราบ เช่น ส่วนราชการนั้น ๆ
จะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ เป็นต้น
(๙) กําหนดวัน เวลาที่ผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. มายื่นให้ส่วนราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนวันที่ส่วนราชการขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้
๔.๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตาม ๔.๔ โดยให้ปิดประกาศไว้
ณ ที่ทําการของส่วนราชการที่ รับสมั ครสอบ และเผยแพร่บ นเว็บไซต์ ของส่ วนราชการที่รั บสมัครสอบ
และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ และเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการอาจขยายกําหนดเวลารับสมัคร
สอบได้ต่อไปอีกตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ทั้งนี้ จะต้องประกาศการขยายเวลาการ
รับสมัครสอบดังกล่าว ก่อนวันปิดรับสมัครสอบครั้งนั้น และต้องเผยแพร่โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการของ
ส่ว นราชการที่รั บ สมั ครสอบและเผยแพร่ บ นเว็ บไซต์ ของส่ว นราชการที่ รับ สมั ครสอบและเว็ บไซต์ ของ
สํานักงาน ก.พ. ด้วย
๔.๖ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประกาศรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รสอบ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ
๔.๗ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ จะใช้วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง โดยต้องระบุ
วิธีการสอบไว้ในประกาศรับสมัครสอบให้ชัดเจนด้วย

๖
๔.๘ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็น
การทดสอบเพื่ อวั ด ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ งที่ จ ะบรรจุ และแต่ งตั้ ง โดยวิ ธี การสั มภาษณ์ ห รื อวิ ธี อื่น
เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง จากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ก ารทํ า งาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
๔.๙ ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
๔.๑๐ ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
ตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง อัตราตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท และไม่เกิน ๔๐๐ บาท
ในกรณีที่ส่วนราชการจัดให้มีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในคราวเดียวกับ
การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะตํ า แหน่ ง และความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง
ให้ผู้สมัครสอบที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเสียค่าธรรมเนียมสอบอัตรา
ตําแหน่งละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทและไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมสอบเมื่อจ่ายแล้วจะไม่คืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่ได้มีการจัดสอบใหม่แทน จะจ่ายคืนให้แก่ผู้สมัครสอบ
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๔.๑๑ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเห็นว่า ในการสอบแข่งขันใดมีการ
ทุจริต หรือมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ใดที่อาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘
หรือไม่
หัวหน้าส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนั้นทั้งหมดแล้วจัดให้มีการสอบใหม่
หรือยกเลิกการสอบตาม ๔.๗ หรือ ๔.๘ แล้วจัดให้มีการสอบใหม่ก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันวินิจฉัยว่าผู้เข้าสอบผู้ใดมีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบใหม่
๔.๑๒ เมื่ อคณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น ได้ ดํ า เนิ น การสอบแข่ ง ขั น เสร็ จ แล้ ว
ให้รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกอบการรายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และ
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(๒) บัญชีกรอกคะแนน
(๓) รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

๗
๔.๑๓ ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีตําแหน่งว่างและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น
แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจจัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
และความเหมาะสมกับตําแหน่งได้เอง ถ้าส่วนราชการนั้นร้องขอ ก.พ. อาจให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการสอบ
แข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม ๔. โดยอนุโลม เพื่อให้ได้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นเป็นบัญชีร่วมสําหรับ
ให้ส่วนราชการนั้นใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้นก็ได้
๕. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
๕.๑ ให้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ เ ฉพาะผู้ ที่ ส อบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กําหนดแล้ว
๕.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่
มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
๕.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการ
ของส่วนราชการที่รับสมัครสอบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก.พ. และเผยแพร่ทางสื่ออื่นตามความเหมาะสม
๕.๔ ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลําดับที่ที่สอบ
แข่งขันได้
(๒) ระยะเวลาและเงื่อนไขที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีผลใช้บังคับ
(๓) เงื่อนไขหรือข้อความอื่นที่ผู้สอบแข่งขันได้ควรทราบ
๕.๕ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม ๕.๓ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้าส่วนราชการ
นั้นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๕.๖ เมื่อได้มีการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลการ
สอบแข่งขันไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดภายใน ๕ วันทําการนับแต่วันประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๕.๗ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิที่จะเข้ารับการบรรจุและ
แต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏ
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น

๘
๕.๘ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับ
ราชการภายในเวลาที่ส่วนราชการกําหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น
การแจ้ งกํ า หนดเวลาให้ มารายงานตั ว ตามวรรคหนึ่ ง ให้ส่ ว นราชการมีห นั งสื อส่ งทาง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันนับแต่วันที่ส่ง หรือมีหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันที่ส่ง
ในกรณีที่ผู้นั้นมีหลักฐานแสดงว่ามีความจําเป็นหรือมีเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถมารายงานตัว
ได้ภายในเวลาที่กําหนด ถ้าหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าเป็นความจําเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรและผู้นั้นมิได้
หลีกเลี่ยงหรือเลือกโอกาสในการบรรจุ จะกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับที่เดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็ได้
๕.๙ ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ไม่อาจรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลา
ที่ส่วนราชการกําหนดได้ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลําดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ถ้าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่
ยกเลิก ให้หัวหน้าส่วนราชการกําหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลําดับที่เดิมในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๕.๑๐ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดที่เป็นบัญชีร่วมตาม ๔.๑๓ ให้ส่วนราชการที่ร้องขอ
นั้นใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น และส่วนราชการนั้นจะดําเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตํ าแหน่ งที่ร้ องขอนั้นอี กไม่ได้จนกว่าจะได้ดํ าเนิ นการบรรจุและแต่งตั้งครบตาม
จํานวนที่ส่วนราชการร้องขอนั้น
ในกรณีที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วยังมีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในบัญชีร่วม
ก.พ. จะให้ส่วนราชการอื่นที่มีความจําเป็นและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเดียวกันนั้นอยู่ก่อน
ใช้บัญชีร่วมนั้นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งก็ได้
๖. ในช่วงระยะเวลาแรกของการดําเนินการจัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตาม
หลักเกณฑ์นี้ หากผู้ที่สอบผ่านเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ตาม ๒.๔.๑ แต่ไม่ผ่านวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม ๒.๔.๒ ในการสอบเพื่อวั ดความรู้ความสามารถทั่ วไปในครั้ งเดี ยวกัน ให้ ผู้นั้ นสามารถ
เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง โดยให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ให้แก่ผู้สอบที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด ทั้งนี้ จนกว่า ก.พ.จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่ผู้สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษสอบผ่ าน ให้เลขาธิการ ก.พ. ดํา เนินการตาม
๒.๑๓ ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ สอบเฉพาะวิ ช าภาษาอังกฤษสอบไม่ ผ่า น ผู้ สอบจะมีสิ ทธิ ส มัครสอบเพื่อวั ด
ความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งถัดไปได้ ต่อเมื่อมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

๙
ผู้ที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ ให้มี
ผลเช่นเดียวกับกรณีตามวรรคสาม
ค่าธรรมเนี ยมสอบเฉพาะวิ ชาภาษาอั งกฤษ ให้ ใช้ อัตราเดี ยวกั นกั บค่ าธรรมเนี ยมการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

----------------------------

ตารางแนบท้าย

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL (คะแนนเต็ม ๑๒๐)
TOEIC (คะแนนเต็ม ๙๙๐)
IELTS (คะแนนเต็ม ๙)
CU TEP (คะแนนเต็ม ๑๒๐)
TU GET (คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐)

ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
๖๐
๔๙๕
๔.๕
๖๐
๕๐๐

ผู้สอบจะต้องยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง
ผลการทดสอบต่อสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่
วันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น

---------------------------------------

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง

การแกไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ตามหนังสือที่อางถึง ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการ มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบตั ิ ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการสรรหาโดยวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน และสวนราชการบรรจุบุคคลไดตรงตาม
ความตองการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญ ญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการตามหนังสือที่อางถึง ดังนี้
๑. ยกเลิกความในขอ ๖ ของหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแขงขัน การขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันได และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ของหนังสือที่อางถึง
๒. การแกไขเพิ่มเติมนี้ใหมีผลบังคับสําหรับการดําเนินการตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนยสรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔
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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

เรื อง การคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรี ยน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 0708.4/ว 1 ลงวันที 12 มีนาคม 2536
สิ งทีส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณีที 1(1) และ 1(2)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามกรณี ที 1(3)
3. แบบใบสมัครคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
4. แบบหนังสื อรับรองประวัติการรับราชการทหาร
ด้วยมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า
ในกรณี ทีมีเ หตุพิเ ศษ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ งมีอาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคัดเลือ กเพือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ง โดยไม่ตอ้ งดําเนิ นการสอบแข่งขันตามมาตรา 53
ก็ได้ ทั>งนี> ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ ใ ห้ กํ า หนดเหตุ พิ เ ศษ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี การให้
ส่ วนราชการคัด เลื อ กบุ คคลเพื อ บรรจุ เ ข้ารั บราชการและแต่ งตั>งให้ดาํ รงตํา แหน่ งได้โดยไม่ ต ้อ ง
สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี>
1. กรณี เหตุพิเศษซึ งส่ วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้ มี ดงั นี>
(1) กรณี เป็ นผูไ้ ด้รับทุนเล่าเรี ยนหลวง หรื อทุนรัฐบาลเพือศึกษาวิชาในประเทศ
หรื อต่างประเทศ ทีสาํ เร็ จการศึกษาแล้ว
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(2) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มี
การศึกษาขึ>นเพือเข้ารับราชการในส่ วนราชการใดส่ วนราชการนั>นโดยเฉพาะ
(3) กรณี เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. จะกําหนด
(4) กรณี เป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ซ ึ งไม่สามารถมารับการบรรจุได้เมือถึ งลําดับทีที
สอบได้ เพราะอยู่ระหว่า งรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้ม า
รายงานตัวขอรับการบรรจุเมือบัญชี ผูส้ อบแข่งขันได้ทีผูน้ > นั สอบได้ถูกยกเลิ กไปแล้ว
(5) กรณี เ ป็ นผูส้ อบแข่ง ขันได้ซ ึ ง ถูก ยกเลิ ก การขึ> นบัญชี ผูส้ อบแข่งขัน ได้โ ดย
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิ หน้าทีราชการในตําแหน่ งที
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั>ง
(6) กรณี อืนที ก.พ. อนุ มตั ิ
2. สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั>งให้
ดํารงตําแหน่ งนั>น ให้ดาํ เนิ นการ ดังนี>
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) และ ข้อ 1(2) ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 1
(2) กรณี ตามข้อ 1(3)ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดไว้ใน
สิ งทีส่งมาด้วย 2
(3) กรณี ตามข้อ 1(4) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุตามกรณี น> ี ยืนใบสมัคร
ตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้วย 3 และหนังสื อ รับรองประวัติ การรับราชการทหารตาม
แบบที กาํ หนดไว้ในสิ ง ที ส่งมาด้ว ย 4 พร้ อ มด้ว ยสํา เนาหลัก ฐานการศึ กษาและสํา เนาหลักฐาน
การรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูน้ > นั พ้นจากราชการ
ทหาร โดยไม่มีค วามเสี ย หาย และมารายงานตัวเพือ ขอรับการบรรจุ เ ข้า รับ ราชการภายในเวลา
180 วันนับ แต่วนั พ้นจากราชการทหาร ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่ งที
ผูน้ > ันเคยสอบแข่งขันได้ทีมีว่างอยู่ได้
(4) กรณี ตามข้อ 1(5) ให้ผูป้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ตามกรณี น> ี ยนื หนังสื อ
แสดงความจํานงขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการภายใน 15 วันนับแต่กาํ หนด
เวลาทีทางราชการจะบรรจุ และแต่งตั>ง
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เมือผูม้ ีอาํ นาจสัง บรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุผนู้ > นั เข้ารับ
ราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนินการสัง บรรจุและแต่งตั>งให้ดาํ รงตําแหน่งทีผนู้ > นั ได้มารายงานตัวเพือขอรับ
การบรรจุไว้แล้ว ทีมีวา่ งอยูไ่ ด้
3. การใดทีได้ดาํ เนิ นการโดยถูกต้องตามมติ ก.พ. ตามหนังสื อทีอา้ งถึ งเสร็ จไปแล้ว
ก่ อ นวัน มี ห นัง สื อ ฉบับ นี> ให้ เ ป็ นอัน ใช้ไ ด้ และกรณี ที ได้ด ํา เนิ น การไปแล้ว แต่ ย งั ไม่ เ สร็ จ ก็ ใ ห้
ดําเนิ นการตามหนังสื อดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะเสร็ จ กรณี ทีส่วนราชการได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกและ
ขึ> น บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กแล้ว ก็ ย งั สามารถนํา บัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ การคัดเลื อ กดัง กล่ า วมาใช้เ พื อ
ดําเนิ นการบรรจุและแต่งตั>งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้จนกว่าจะครบกําหนดเวลาทีประกาศไว้ แต่ไม่
สามารถดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสื อทีอา้ งถึงอีก
กรณี ทีมีการดําเนิ นการคัดเลื อกเพือ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ งใดตาม
หนังสื อทีอา้ งถึงไปแล้วก่ อนวันทีหนังสื อฉบับนี> ใช้บงั คับ หากจะต้องดําเนิ นการบรรจุแต่งตั>งหลัง
วันทีหนังสื อนี>ใช้บงั คับและ ก.พ. จัดตําแหน่งนั>นให้เป็ นตําแหน่ งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ก็
ให้ถือว่าเป็ นบัญชีผูไ้ ด้รับคัดเลือกในตําแหน่ งประเภท สายงาน และระดับนั>น และให้บรรจุแต่งตั>ง
ในตําแหน่งดังกล่าวต่อไปได้
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั>งนี> ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพือรับราชการ
โทร 0 2547 1941-48
โทรสาร 0 2547 1954

สิ งทีส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(1) และ ข้ อ 1(2)
(แนบท้ ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยืนใบสมัครตามแบบทีกาํ หนดไว้ในสิ งทีส่งมาด้วย 3
พร้อมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั1งคณะกรรมการคัดเลือกขึ1นคณะหนึ ง โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี1
(1) กรณี ตามข้อ 1 (1) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผู้แทนหน่ วยงานเจ้าของตําแหน่ งที เป็ นตําแหน่ งประเภท
อํานวยการ เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ หน้าที เกี ยวกับงานการเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
(2) กรณี ตามข้อ 1 (2) ประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ หรื อรองหัวหน้าส่ วน
ราชการ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ งที เ ป็ นตํา แหน่ ง
ประเภทอํา นวยการหรื อ ผู ไ้ ด้ร ับ มอบหมาย เป็ นกรรมการ ผู้ท ํา หน้ า ที เ กี ย วกั บ งาน
การเจ้าหน้าที เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการ
ประเมินทางจริ ยธรรม และเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี1
อาจใช้วิธีสมั ภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดสรรผูไ้ ด้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของส่ วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูม้ ี
อํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากําหนดตามทีเห็นสมควร เช่น ให้ผูม้ ีคะแนนผลการเรี ยน
เฉลียตลอดหลักสู ตรสู งเป็ นผูเ้ ลื อกหน่ วยงานทีจะบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรื อการจัดสรรตาม
ภูมิลาํ เนาของผูไ้ ด้รับคัดเลือก เป็ นต้น
4. เมือผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็ นสมควรทีจะบรรจุผูไ้ ด้รับ
คัดเลื อกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการสังบรรจุและแต่ งตั1งให้ดาํ รงตําแหน่ งได้
-------------------------

สิ งทีส่งมาด้วย 2

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ ตามกรณีข้อ 1(3)
(แนบท้ายหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551)
-------------------------1. ให้ผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 ตั!งคณะกรรมการคัดเลื อกขึ! นคณะหนึ ง
ประกอบด้วยหัวหน้า ส่ ว นราชการ หรื อ รองหัว หน้า ส่ ว นราชการ หรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบหมาย เป็ น
ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนหน่ วยงานเจ้า ของตํา แหน่ ง และผูแ้ ทน ก.พ. เป็ นกรรมการ ผูท้ าํ
หน้า ที เ กี ย วกับ งานการเจ้า หน้า ที เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และตั!งกรรมการคนหนึ งเป็ น
รองประธานกรรมการเพือทําหน้าทีประธานกรรมการ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อ ไม่
อาจปฏิ บ ัติหน้า ที ได้
2. ให้ ผู้มี อ ํา นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ประกาศรั บ สมัค รคัด เลื อ ก โดยให้ มี
รายละเอียดในเรื องต่าง ๆ ดังนี!
(1) ตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั!ง และเงินเดือนทีจะได้รับ
(2) จํานวนตําแหน่งว่างครั!งแรก
(3) ลักษณะงานทีปฏิบตั ิของตําแหน่ง
(4) คุณสมบัติทวั ไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(5) กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัคร
(7) การประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานทีคดั เลือก
(8) หลั ก สู ต รและวิ ธี การคั ด เลื อ ก ที ค รอบคลุ ม การทดสอบความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทีจาํ เป็ นของตําแหน่ง ซึ งอาจพิจารณากําหนดวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ วิธีอืนใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธีก็ได้ ตามความ
เหมาะสม
(9) เกณฑ์การตัดสิ น
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(10) การประกาศขึ!นบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกตามลําดับที โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาทีเชือมโยงกับผลการวิเคราะห์งาน และระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที ก.พ. และส่ วนราชการกําหนด
(11) การบรรจุและแต่งตั!ง
(12) เงือนไข ข้อความอืน ๆ ทีผสู้ มัครควรทราบ
3. จัดให้มีการเผยแพร่ ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัคร โดยต้องประกาศรับสมัคร
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่ วนราชการทีรับสมัคร ปิ ดประกาศรับสมัครในที
เปิ ดเผย และประกาศรับสมัครทางสื ออืน ๆ ตามความเหมาะสม
4. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร ไม่น้อ ยกว่า 5 วันทําการ
5. ผูป้ ระสงค์จะสมัครต้อ งยืนใบสมัค รตามแบบที กาํ หนดไว้ในสิ งที ส่งมาด้ว ย 3
พร้ อ มหลัก ฐานการศึ ก ษา และเสี ย ค่า ธรรมเนี ยมสํา หรับตํา แหน่ งที สมัค ร ในอัต ราตํา แหน่ งละ
200 บาท
6. ให้คณะกรรมการคัดเลือกดําเนิ นการคัดเลือก ตามหลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
ทีกํา หนดโดยคณะกรรมการดํา เนิ น การคัด เลื อ กอาจตั!ง กรรมการสัม ภาษณ์ กรรมการออก
ข้อ สอบ กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงาน หรื อกรรมการอืน หรื อเจ้าหน้าที เพือดําเนิ นการในเรื อง
ต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
7. เมื  อ ผู ม้ ี อ าํ นาจสั ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ได้พ ิจ ารณาเห็ น สมควรที  จ ะบรรจุ
ผู ไ้ ด้รับ การคัด เลื อ กเข้า รับ ราชการแล้ว ก็ใ ห้ด าํ เนิ น การสั ง บรรจุ แ ละแต่ง ตั!ง ผู น้ ! ัน ให้ด ํา รง
ตําแหน่ งได้
8. กรณี ทีมีผูผ้ ่านการคัดเลื อ กมากกว่าจํานวนตําแหน่ งว่าง และภายหลังมีตาํ แหน่ ง
ว่า งเพิ ม อี ก ก็อ าจบรรจุแ ละแต่ ง ตั!ง ผู ผ้ ่า นการคัด เลื อ กที เ หลื อ อยู่ด งั กล่า ว หรื อ จะดํา เนิ น การ
คัดเลื อกใหม่ ก็ได้ ทั!งนี! ให้อยู่ในดุลพินิจของผูม้ ี อาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา 57
-------------------------

สิ งทีส่งมาด้วย 3
เลขทีสมัคร............................
แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ
ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1.5x 2 นิ9ว

เรี ยน .........(หัวหน้าส่ วนราชการผูด้ าํ เนินการคัดเลือก).....................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................................
สัญชาติ ........................เกิดวันที ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อายุ ............ปี ............เดือน
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจําตัวประชาชน.....................................................ออกให้ ณ อําเภอ ..........................................................
จังหวัด……………………………….. วันที .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............. เป็ นผู ้
 ได้รับทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุนรัฐบาล และสําเร็ จการศึกษาวุฒิ .............................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา ...............................................................................................................................
ประเทศ.................................................................................................. วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.พ. อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ9น เพือเข้ารับราชการใน
ส่ วนราชการนั9นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ ......................................................... ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจาก
สถานศึกษา .............................................................................................วันที .............. เดือน .............................พ.ศ. ......................
 สําเร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. กําหนดให้คดั เลือกบรรจุได้ คือวุฒิ ...........................................................
ซึ งได้รับอนุมตั ิวฒ
ุ ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา .........................................................................................................................
วันที .............. เดือน ............................. พ.ศ. ......................
 เคยสอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง................................................ตามประกาศการขึ9นบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้
ของกรม/สํานักงาน ........................................................ ลงวันที .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... และถึงลําดับทีทีจะได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้ เนืองจากอยูใ่ นระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และขณะนี9บญั ชีผลการสอบแข่งขันตําแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือบรรจุเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่ง ............................................. ของกรม/สํานักงาน .....................................................................
และขอแจ้งข้อมูลเพือประกอบการพิจารณา ดังนี9
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สถานทีเกิด จังหวัด............................................ภูมิลาํ เนา ...........................................ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที ..............หมู่ที .............
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ..........................
จังหวัด .......................รหัสไปรษณี ย ์ ......... e – mail address ................................. โทรศัพท์ ....................โทรศัพท์มือถือ .............
อาชีพ  ลูกจ้าง/พนักงานราชการ  ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตําแหน่ง………………………………………………….
 ข้าราชการประเภทอืน ตําแหน่ง ................................................................................  กําลังศึกษาต่อ
 อืน ๆ ...............................................................................................................................................................................
สถานทีทาํ งาน กรม/บริ ษทั .....................................................................กอง/ฝ่ าย .............................................................................
e – mail address ..................................................................... โทรศัพท์ ......................................................................

-2สถานภาพสมรส  โสด

 สมรส

 หม้าย

 หย่า

ชือสามี/ภรรยา ......................................................................................สัญชาติ ........................ อาชีพ .............................................
ชือบิดา ................................................................................................. สัญชาติ .........................อาชีพ .............................................
ชือมารดา ............................................................................................. สัญชาติ ......................... อาชีพ ............................................
2. ประวัตกิ ารศึกษา (กรอกทุกวุฒิทีได้รับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรี ยนเฉพาะวุฒิทีใช้สมัครคัดเลือกมาพร้อมใบสมัคร)
วุฒิทีได้ รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

3. ประวัตกิ ารทํางาน/การฝึ กงาน
สถานทีทํางาน/ฝึ กงาน ตําแหน่ ง/ลักษณะงาน

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

เงินเดือนสุ ดท้ าย
ก่ อนออก

ชือสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ...........ถึง............

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ..........ถึง........

เหตุผลทีออก

4. ความรู้ ความสามารถพิเศษ ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแจ้งไว้ในใบสมัครนี9ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ

(ลงชือ) ............................................................ ผูส้ มัคร
(..................................................................)
วันที ................เดือน.......................... พ.ศ................

สิ งทีส่งมาด้วย 4
แบบหนังสื อรับรองประวัตกิ ารรับราชการทหาร
-----------------------------------------เขียนที .......................................................................
วันที .............. เดือน ............................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า 1* ...........................................................................ตําแหน่ง .................................................................................
สังกัด ..........................................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ .....................................................................................
ขอรับรองว่าในระหว่างที ................................................................... รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนั.น
ผูน้ . ีมีประวัติในการรับราชการทหาร ดังนี.
2* ...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ...............
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

(ลงชือ)..............................................................................
(............................................................................)

หมายเหตุ 1* ผูใ้ ห้คาํ รับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตําแหน่งตั.งแต่ผบู ้ งั คับกองพันขึ.นไป
2* การรับรองประวัติในการรับราชการทหาร ให้มีรายละเอียดว่าได้กระทําผิดวินยั ทหารอย่างไรหรื อไม่ และ
ได้พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการใด ๆ ในระหว่างรั บราชการทหารอันเสี ยหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง หรื อได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ หากเคยกระทําก็ให้แจ้งข้อเท็จจริ ง
โดยละเอียดทุกครั.งด้วย

ที่ นร 1006/ว 7

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
6 มีนาคม 2552

เรื่อง

การบรรจุและแตงตั้งขาราชการตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
ตามหนังสือที่อางถึง ก.พ. มีมติกําหนดการดําเนินการตาม มาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติความโดยสรุปวาในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา
หรื อ ออกกฎ ก.พ. ข อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บ หรื อ กํ า หนดกรณี ใ ดเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใชอยูเดิมมาใชบังคับ
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับสวนราชการหลายแหงหารือแนวทางปฏิบัติใน
การยาย การโอน การเลื่อนและการบรรจุกลับตามมาตรา 63 มาตรา 64 และ มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อใหสวนราชการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องในระหวาง
ที่ ยั ง มิ ไ ด อ อกกฎ ก.พ. หรื อ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล า ว ก.พ.
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 132 และมาตรา 137 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
กําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อใชปฏิบัติตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนี้
1. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทเดียวกัน
ก. การเลื่อนระดับตําแหนง
(1) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
(1.1) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(1.2) การเลื่ อนขึ้น แต ง ตั้ง ให ดํา รงตํ า แหน ง ระดั บ อาวุโ ส ให ใ ชห ลัก เกณฑ
และวิ ธี ก ารตามที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2540
สวนการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และ
นาฏศิ ล ป น ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวั น ที่ 15
กันยายน 2548
(1.3) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
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(2) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
(2.1) การเลื่ อ นขึ้ น แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ และระดั บ
ชํานาญการพิเศษ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการในสายงานแพทย
สายงานทันตแพทย และสายงานนายสัตวแพทย ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ก.พ. กําหนดเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 4 และเปนระดับควบ (ระดับ 4-6) ใหใชหลักเกณฑและวิธกี าร
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 6 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 โดยมีเงื่อนไขวา ผูที่จะไดรับ
การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ จะต อ งได รั บ เงิ น เดื อ นไม ต่ํ า กว า ขั้ น ต่ํ า ชั่ ว คราวของ
ระดับชํานาญการ
(2.2) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวั น ที่
29 กันยายน 2538
(3) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 สวนในสํานักงาน
รัฐมนตรี ใหใชหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 3 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
(4) กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง และการแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหดํารงตําแหนงประเภท
บริ ห ารระดั บ สู ง ที่ ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในอั ต รา 21,000 บาท ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542 และที่ นร 1004.1/ว 9 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548
ข. การยาย
(1) กรณีการยายในตําแหนงประเภททั่วไป
(1.1) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(1.2) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ นร 1006/ว 17
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549
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(1.3) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 สวนการยายไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และนาฏศิลปน ใหใชหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
(1.4) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับทักษะพิเศษ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
(2) กรณีการยายในตําแหนงประเภทวิชาการ
(2.1) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2.2) การย า ยไปแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ และระดั บ
ชํานาญการพิ เ ศษ ให ใ ช ห ลั ก เกณฑแ ละวิธีการตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวัน ที่
15 กันยายน 2548
(2.3) การยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
(3) กรณีการยายในตําแหนงประเภทอํานวยการ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2535
(4) กรณีการยายในตําแหนงประเภทบริหาร
ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวัน ที่ 13 สิ งหาคม 2542 สว นการย ายผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริ หารในสายงานอื่น ที่มิ ใ ชสายงานบริห าร ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนัก บริห าร
ระดับตน ใหใชหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 ที่ นร 0701/ว 9
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 และที่ นร 1003/ว 13 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549
สําหรับการยายจากผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้น
(5) กรณีการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม จะกระทํามิได
เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการผูนั้น ตามนัยมาตรา 63 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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ค. การบรรจุกลับเขารับราชการ
การบรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับราชการ ใหใชหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2538 ที่ นร 0703/ว 8 ลงวั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2543 ที่ นร 0708.1/ว 14 ลงวั น ที่
5 พฤศจิกายน 2544 ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
หรือที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แลวแตกรณี
2. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท
ก. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงาน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2) กรณี ก ารแต ง ตั้ง ให ดํ า รงตํา แหน ง ระดับ ชํา นาญงาน ให ใ ช ห ลัก เกณฑแ ละ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2549
(3) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับอาวุโส ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 สวนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในสายงานนายชางศิลปกรรม คีตศิลปน ดุริยางคศิลปน และนาฏศิลปน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
(4) กรณีก ารแต งตั้งใหดํารงตํา แหนง ระดับ ทัก ษะพิเ ศษ ใหใ ช ห ลั ก เกณฑแ ละ
วิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
ข. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
(1.1) กรณี ก ารแตงตั้ ง จากผู ดํา รงตํ า แหนง ประเภททั่ว ไป ระดั บ ปฏิบัติ ง าน
ซึ่ ง เดิ ม ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ 1 และระดั บ 2 ของสายงานที่ เ ริ่ ม ต น จากระดั บ 1 หรื อ ระดั บ 2 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และจากผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานที่ได
รั บ การบรรจุ เ ข า รั บ ราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ตั้ ง แต วั น ที่
11 ธันวาคม 2551 เปนตนมา ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536
(1.2) กรณี ก ารแตงตั้ ง จากผู ดํา รงตํ า แหนง ประเภททั่ว ไป ระดั บ ปฏิบัติ ง าน
ซึ่ ง เดิ ม ดํ า รงตํ า แหน ง ตั้ ง แต ร ะดั บ 3 ขึ้ น ไปของสายงานที่ เ ริ่ ม ต น จากระดั บ 1 หรื อ ระดั บ 2 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และระดับชํานาญงาน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ที่ นร 0705/ว 7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2534 หรือที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 แลวแตกรณี
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(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
(3) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
ค. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
(1) กรณี การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตน หากเปนการแต งตั้ งจากผูดํารง
ตํา แหนง ประเภททั่ ว ไป ระดับอาวุโส หรือ ตํา แหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิ เ ศษ ใหใ ช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง
(2.1) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
(2.2) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ใหใช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535
ง. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
(1) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับตน
(1.1) การแต งตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํา นวยการ ใหดํารงตําแหนง
นักบริหารระดับตน ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542 ที่ นร 0701/ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 และที่ นร 1003/ว 13 ลงวันที่ 21 สิงหาคม
2549
(1.2) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในสายงานอื่นที่มิใชสายงานบริหาร ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542
(1.3) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน ในสายงานอื่นที่มิใชสายงานบริหาร ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2542
(2) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูง
(2.1) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
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ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
(2.2) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 13,000 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22
ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
(2.3) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 15,600 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 21,000 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
(2.4) การแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่ได
รับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 15,600 บาท ไปดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา 14,500 บาท ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 และที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 โดยตองไดรับความยินยอม
จากขาราชการผูนั้น
(2.5) การแต ง ตั้ ง จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการ ระดั บ สู ง ให ใ ช
หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และ
ที่ นร 0708.1/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542
3. การโอน และการบรรจุกลับ พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มิใชขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ก. การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ให ใ ช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารรั บ โอน
ตามหนั ง สื อสํ า นัก งาน ก.พ.ที่ สร 0704/ว 5 ลงวัน ที่ 29 มิถุ น ายน 2525 ที่ นร 0708/ว 3 ลงวั น ที่ 31
มกราคม 2539 ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546
ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หรือที่ นร 1006/
ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แลวแตกรณี
ในการกําหนดระดับตําแหนงและเงินเดือนที่จะใหไดรับ ใหใชหลักเกณฑตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549
แล ว แต ก รณี แล ว ให เ ที ย บการดํ า รงตํ า แหน ง และระดั บ ดั ง กล า วเป น ตํ า แหน ง ประเภทและระดั บ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
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สํ า หรั บ การโอนข า ราชการประเภทอื่ น นอกจากนี้ ใ ห เ สนอ ก.พ. พิ จ ารณาเที ย บ
ประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และเงินเดือนที่จะใหไดรับเปนราย ๆ ไป โดยจะตองสงหนังสือ
ยินยอมใหโอนจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุของสวนราชการที่ผูนั้นสังกัดมาดวย
ข. การบรรจุกลับผูเคยเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการที่มิใชขาราชการ
พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
บรรจุกลับตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ สร 0704/ว 5 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2525 ที่ นร 0708.4/ว 16
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29
กันยายน 2547 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 หรือที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2549 แลวแตกรณี
ในการกําหนดระดับตําแหนงและเงินเดือนที่จะใหไดรับ ใหใชหลักเกณฑตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 หรือ ที่ นร 1006/ว 4 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549
แล ว แต ก รณี แล ว ให เ ที ย บการดํ า รงตํ า แหน ง และระดั บ ดั ง กล า วเป น ตํ า แหน ง ประเภทและระดั บ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
สําหรับกรณีการบรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหใชหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10
ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 แลวใหเทียบการดํารงตําแหนงและระดับดังกลาวเปนตําแหนงประเภทและระดับ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
สําหรับการบรรจุผูเคยเปนขาราชการประเภทอื่นกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญนอกจากนี้ ใหเสนอ ก.พ. พิจารณาเทียบประเภทตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และ
เงินเดือนที่จะใหไดรับเปนราย ๆ ไป
4. กรณีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 และที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่
14 มีนาคม 2551
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5. กรณี ที่ ก.พ. เคยกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง ข า ราชการ
พลเรือนสามัญไวเปนการเฉพาะสําหรับสวนราชการใดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 หากส ว นราชการนั้ น ประสงค ที่ จ ะใช ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดั ง กล า วต อ ไป ให ข อ ก.พ.
เปนกรณี ๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

ที่ นร 1006/ว 1

14 มีนาคม 2551
เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547
5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550 ขอ 20 และขอ 21 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาที่
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ สําหรับใชใน
การคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง เพื่อประโยชน
ในการแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ งค ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คล
แตละประเภทกําหนด และใหสนับสนุนและสงเสริมใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงดวย เพื่อเปนการ
สรางขวัญ กําลังใจและแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งตองปฏิบัติงาน
ในภาวะไม ป กติ ประกอบกั บ แนวทางการบริ ห ารงานบุ ค คลในพื้ น ที่ ช ายแดน 3 จั ง หวั ด ภาคใต
(นราธิ ว าส ป ต ตานี ยะลา) ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง 4 ได สิ้ น ผลลงเมื่ อ วั น ที่ 21 กรกฎาคม 2548
เนื่องจากไดมีการประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของระเบียบขางตน และสนับสนุนใหการบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีความคลองตัว
และเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 61
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132
แห ง พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึ งมี มติ ให กํ า หนดหลั กเกณฑ
การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการใหปฏิบัติงาน
ในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ ดังนี้
1. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัด ชายแดนภาคใต
เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ใหสวนราชการนับระยะเวลาที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจํ า ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เป น ทวี คู ณ ได ทุ ก ตํ า แหน ง และทุ ก สายงาน สํ า หรั บ ใช คํ า นวณ
ระยะเวลาในทุกกรณี เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นได
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2. หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้ง
2.1 กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
(1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ให ส ว นราชการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และ/หรือ
ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 5 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
(2) ตํ า แหน ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านโดยอาศั ย ความรู
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
ให ส ว นราชการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
(3) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
- มี ร ะยะเวลาขั้ น ต่ํ า ในการดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง
ในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวของหรือเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและ
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดในหนังสือที่อางถึง 3 หรือ 5 สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงตาม (1) ไมจําเปนตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง (ตนทุน)
- มี ใ บอนุ ญาตประกอบวิ ชาชีพ และ/หรือมีคุ ณวุฒิ เพิ่มเติม ตามที่
ก.พ. กําหนด (ถามี)
2.2 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
(1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธี การคัดเลือกบุคคลตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา โดยไมตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อา งถึง 2 และ 5 และเมื่อคัด เลือกไดบุ คคลที่เหมาะสมแลว
ใหแตงตั้งได
(2) ตํ า แหน ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านโดยอาศั ย ความรู
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2
ให ส ว นราชการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คล
ตามความเหมาะสม โดยพิ จารณาคั ดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบั ติงานที่ผ านมา
โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว
ใหแตงตั้งได

3
(3) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไปสําหรับสายงานที่เริ่มตน
จากระดั บ 3 ถ า ผู นั้ นไม เคยดํ ารงตํ าแหน งในสายงานที่ เริ่ มต นจากระดั บ 3 มาก อน แต ตํ า แหน ง ที่
ดํ า รงอยู นั้ น มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ค ล า ยคลึ ง กั บ ตํ า แหน ง ที่ จ ะแต ง ตั้ ง
เชน สายงานเจาหนาที่บริหารงานสงเสริมสหกรณกับสายงานนักวิชาการสหกรณ เปนตน ก็ใหแตงตั้งได
โดยไมตองดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง 1
(4) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง
- มีใ บอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพิ่มเติม ตามที่
ก.พ. กําหนด (ถามี)
3. การดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 สวนราชการอาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดําเนินการแทนได
4. สํ าหรั บพนั กงานหรื อข าราชการตามกฎหมายอื่ น ที่ ป ระสงค จ ะโอนมาบรรจุ เ ป น
ขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ใหใชหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้งตามขอ 2
5. ใหทุกสวนราชการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติงาน
ในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง ถาผูใดมีคุณสมบัติครบถวน และ
มีความเหมาะสม ก็ใหเรงดําเนินการคัดเลือกโดยเร็ว และเมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ควรตองใหปฏิบัติ
หนาที่อยูในพื้นที่ตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ
ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร 0 2282 7316

-ร่าง-

ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑๖

เอกสารแนบ ๒

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๓ และ ๖ แจ้งมติ ก.พ. กำหนดให้นำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ที่ได้ปรับปรุงใหม่มาใช้สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
อันจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม และตามหนังสือที่อ้างถึง ๔
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธี การประเมิ นบุ คคลเพื่ อแต่ งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดั บชำนาญการพิ เศษ
กรณีผคู้ รองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง ๕ ความแจ้งแล้ว นั้น
บั ดนี้ ก.พ. ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า เพื่ อให้ ระบบข้ าราชการผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู งมี ความเหมาะสม
และสอดคล้อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๕๘ ข. (๓) และ (๔) แห่ งรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย รวมทั้ ง
เป้าหมายและตั วชี้ วัดของแผนปฏิ รูปด้านการบริหารราชการแผ่ นดิ น ก.พ. โดยอาศัย อำนาจตามมาตรา ๘ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยให้ยกเลิกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๑ – ๓ และ ๖ และกำหนดให้นำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ ได้
ปรับปรุงใหม่มาใช้สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
รุ่นที่ ๑๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์นักบริหารระดับสูง
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๑ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๐๙ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖

-ร่าง-

https://www.ocsc.go.th/node/5034

ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
0

๓ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่ อง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ

เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิ งหาคม ๒๕๔๔
สิ่ งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญ ญัติ ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ก.พ. พิจารณาแล้วเห็ นว่า เพื่อให้ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถกํากับติ ดตามการปฏิบตั ิราชการ
ของผูใ้ ต้บ งั คับบัญ ชาให้บรรลุ เ ป้ าหมายตามวิสัย ทัศน์ พัน ธกิ จ และวัตถุ ป ระสงค์อ ย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
และเกิดประสิ ทธิผล และนําผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
เลื่ อนเงิ นเดื อน และการบริ หารทรั พยากรบุ คคลในเรื่ องต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบี ยบ
ข้า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ย กเลิ ก หนัง สื อ ที่ อ ้า งถึ ง และให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย สําหรั บการประเมิ นผล
การปฏิบตั ิราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๓๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข้ าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)
-----------------------เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการเป็ นไปโดยโปร่ งใส เป็ นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.พ. จึ ง กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อน
สามัญนี้ ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วนั ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้แก่
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรั บปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่ วนราชการ
ระดับกรมที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดสําหรับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม
ที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อปลัดกระทรวง สําหรับหัวหน้าส่ วนราชการ
ตาม (๔) และ (๕) และข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี
หรื อสํานักงานปลัดกระทรวง
(๔) หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรม สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ น
บังคับบัญชา ยกเว้น กรณี การประเมินตาม (๙) (๑๐) และ (๑๑)
(๕) หัวหน้าส่ วนราชการซึ่ งไม่มีฐานะเป็ นกรม แต่มีผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นอธิ บดี
หรื อตําแหน่ งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ นอธิ บดี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยู่ใน
บังคับบัญชา
(๖) เลขานุการรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๗) ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสํานัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสํานักหรื อกอง สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา

๒
(๘) ปลัดจังหวัด และ หัวหน้าส่ วนราชการประจําจังหวัด สําหรั บข้าราชการ
พลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา ยกเว้นปลัดอําเภอ หัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ และ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชาของหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๙) นายอําเภอสําหรับปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอ
(๑๐) ปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่ วนราชการประจําอําเภอสําหรับข้าราชการพลเรื อน
สามัญที่อยูใ่ นบังคับบัญชา
(๑๑) ผูบ้ งั คับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐) แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการ
ประจําจังหวัด การประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรื อ
ปฏิบตั ิราชการในส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานอื่น หรื อการประเมินข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ มิใช่ บุคคลในคณะผูแ้ ทนซึ่ งประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานที่ผรู ้ ับการประเมินไปช่วยราชการหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
หรื อหัวหน้าคณะผูแ้ ทน แล้วแต่กรณี เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของ
ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ประเมิน
ข้อ ๓ การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ ราชการ ให้ ด ําเนิ นการประเมิ นปี ละ ๒ รอบ ตาม
ปี งบประมาณ ดังนี้
รอบที่ ๑ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุ ลาคม ถึ ง
๓๑ มีนาคม
รอบที่ ๒ เป็ นการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึ ง
๓๐ กันยายน
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการหรื อสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ ของงาน
จะต้องมีสดั ส่ วนคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ให้ประเมินจาก ปริ มาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ ว
หรื อตรงตามเวลาที่กาํ หนด หรื อความประหยัด หรื อความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร

๓
พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด
และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
ส่ วนราชการอาจกําหนดองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กับลักษณะงานและสภาพการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่งต่างๆ ก็ได้
ในกรณี ที่เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ที่ อยู่ระหว่างทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการ หรื อมี ระยะเวลาทดลองปฏิ บตั ิ หน้าที่ ราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิ น ให้ประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของงานและพฤติ กรรมการปฏิ บ ัติ ราชการ
โดยมีสดั ส่ วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐
ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการมาจัดกลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็ น ๕ ระดับ
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุ ง แต่ส่วนราชการอาจกําหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า ๕ ระดับ
ก็ได้
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็ นดุลพินิจของส่ วนราชการที่จะกําหนด
แต่คะแนนตํ่าสุ ดของระดับพอใช้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๖๐
ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้
เป็ นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการกําหนด
สรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ในกรณี ที่ส่วนราชการเห็นควรจัดทําแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเป็ นอย่างอื่น
เพื่ อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่ วนราชการของตน หรื อในกรณี ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เห็นควรจัดทําแบบสรุ ปผลการประเมินของผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารในกระทรวงของตน
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้กระทําได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องมีสาระไม่นอ้ ยกว่าแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์น้ ี
ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน
และหลักฐานแสดงความสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมการปฏิ บตั ิ ราชการหรื อสมรรถนะ
ของผูร้ ับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริ หารทรัพยากรบุคคลในเรื่ องต่าง ๆ
สําหรับแบบสรุ ปการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเก็บสําเนา
ไว้ที่สาํ นัก กอง หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรื อกองที่ผนู ้ ้ นั สังกัด
เป็ นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ

๔
ส่ วนราชการ จัด เก็ บ ต้น ฉบับ ไว้ใ นแฟ้ มประวัติ ข ้า ราชการ หรื อ จัด เก็ บ ในรู ป แบบอื่ น ตาม
ความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๘ ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด
ให้ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และผูบ้ งั คับบัญชานําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจด้านการบริ หาร
ทรั พยากรบุคคลในเรื่ องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ
ด้วยก็ได้
ข้อ ๙ การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ให้ดาํ เนิ นการ
ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่ มรอบการประเมินหรื อในช่วงเริ่ มรอบการประเมินให้ส่วนราชการ
ระดับกรมหรื อจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้ขา้ ราชการ
พลเรื อนสามัญในสังกัดทราบโดยทัว่ กัน
(๒) ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ผูป้ ระเมิ น และผูร้ ั บ การประเมิ น กํา หนด
ข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ กําหนดดัชนี
ชี้ วดั หรื อหลักฐานบ่งชี้ ความสําเร็ จของงานอย่างเป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สําหรับการกําหนดดัชนี ช้ ี วดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้ วดั จากบนลงล่างเป็ นหลักก่อน
ในกรณี ที่ไม่อาจดําเนิ นการได้หรื อไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนี ช้ ีวดั วิธีใดวิธีหนึ่ ง
หรื อหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรื อเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิ
ราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ส่วนราชการกําหนด
(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของผูร้ ั บการประเมิ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลง
ที่ได้ทาํ ไว้กบั ผูร้ ับการประเมิน
(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
ผูร้ ับการประเมินเพื่อการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรม
หรื อสมรรถนะในการปฏิบตั ิราชการ และเมื่อสิ้ นรอบการประเมินผูป้ ระเมินดังกล่าวกับผูร้ ับ

๕
การประเมิ น ควรร่ วมกันทําการวิ เคราะห์ ผลสําเร็ จของงาน และพฤติ กรรมหรื อสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อหาความจําเป็ นในการพัฒนาเป็ นรายบุคคลด้วย
(๕) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในแต่ละครั้ง ให้ผปู ้ ระเมินตามข้อ ๒
แจ้งผลการประเมินให้ผรู้ ับการประเมินทราบเป็ นรายบุคคล โดยให้ผรู ้ ับการประเมินลงลายมือชื่อ
รั บ ทราบผลการประเมิ น กรณี ที่ ผูร้ ั บ การประเมิ น ไม่ ยิน ยอมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการ
ประเมิน ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนในส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดนั้น
ลงลายมือชื่อเป็ นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(๖) ให้ผูป้ ระเมิ น ตามข้อ ๒ ประกาศรายชื่ อ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผูม้ ี
ผลการปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิ ดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน เพื่อเป็ นการ
ยกย่องชมเชยและสร้ างแรงจูงใจให้พฒั นาผลการปฏิ บตั ิ ราชการในรอบการประเมิ นต่อไป
ให้ดีย่ิงขึ้ น สําหรั บส่ วนราชการที่ มีการกําหนดระดับผลการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ราชการ
เกิ นกว่า ๕ ระดับ ให้ผูป้ ระเมิ นประกาศรายชื่ อผูม้ ี ผลการปฏิ บตั ิ ราชการอยู่ในระดับสู งกว่า
ระดับดีข้ ึนไป
(๗) ให้ผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๗) หรื อ (๘) โดยความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง ถ้ามี จัดส่ งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
ข้าราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ก่อนนําเสนอต่อหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัด
ข้อ ๑๐ เพื่อให้มี กลไกสนับสนุ นความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ราชการ ให้หัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
ผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ ทําหน้าที่พิจารณาเสนอ
ความเห็ นเกี่ ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัด โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการ
พลเรื อนสามัญระดับกรม มีหน้าที่ เสนอความเห็ นเกี่ ยวกับผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการ
ของข้าราชการพลเรื อนสามัญประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ ไปทุกระดับ
ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่ วนราชการผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
ส่ วนราชการเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในส่ วนราชการนั้นตามที่หวั หน้า

๖
ส่ วนราชการเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการเป็ นเลขานุการ
(๒) คณะกรรมการกลั่น กรองผลการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ร าชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญระดับจังหวัด มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ ยวกับผลการประเมินผล
การปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญผูด้ าํ รงตําแหน่ งในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
ในจัง หวัด นั้น ๆ ยกเว้น รองผูว้ ่า ราชการจัง หวัด ปลัด จัง หวัด และผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง หัว หน้า
ส่ วนราชการประจําจังหวัด ประกอบด้วย รองผูว้ ่าราชการจังหวัดผูร้ ับผิดชอบงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นตามที่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน เป็ นกรรมการ
และให้หวั หน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็ นเลขานุการ
ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์น้ ี ให้ใช้กบั การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ทุกประเภท
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มีความจําเป็ น เนื่ องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั ิราชการ หรื อ
มีเหตุผลอันสมควร สํานักงาน ก.พ. อาจร่ วมกับส่ วนราชการระดับกรมหรื อจังหวัดกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเพิ่มเติมเป็ นการเฉพาะตามที่เห็นสมควร
ก็ได้
****************

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิ น
รอบการประเมิน

 รอบที่ ๑
 รอบที่ ๒

๑ ตุลาคม
๑ เมษายน

ถึง ๓๑ มีนาคม
ถึง ๓๐ กันยายน

ชื่อผูร้ บั การประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง
ระดับตําแหน่ง

ประเภทตําแหน่ง
สังกัด

ชื่อผูป้ ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหน่ง

คําชีแ้ จง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการนี้มดี ว้ ยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผูร้ บั การประเมิน เพือ่ ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวผูร้ บั การประเมิน
ส่วนที่ ๒: สรุปผลการประเมิน ใช้เพือ่ กรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ และ
นํ้าหนักของทัง้ สององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สาํ หรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบตั ริ าชการรวมด้วย
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ ์ของงาน ให้นํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิของงาน
โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
์
- สําหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ให้นํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการรายบุคคล ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมินร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ
ส่วนที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผูร้ บั การประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปกลันกรองผลการประเมิ
่
น แผนพัฒนาผลการปฏิบตั ริ าชการ และให้ความเห็น

คําว่า “ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป” สําหรับผูป้ ระเมินตามข้อ ๒ (๙) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดผูบ้ งั คับบัญชาของผูร้ บั การประเมิน

ส่วนที่ ๒: การสรุปผลการประเมิ น
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน (ก)

นํ้าหนัก (ข)

รวมคะแนน (ก)x(ข)

องค์ประกอบที่ ๑: ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
องค์ประกอบที่ ๒: พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ (สมรรถนะ)
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี)
รวม

๑๐๐%

ระดับผลการประเมิน
 ดีเด่น
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง
ส่วนที่ ๓: แผนพัฒนาการปฏิ บตั ิ ราชการรายบุคคล
ความรู/้ ทักษะ/ สมรรถนะ
ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

ช่วงเวลาทีต่ อ้ งการ
การพัฒนา

ส่วนที่ ๔: การรับทราบผลการประเมิ น
ผูร้ บั การประเมิ น:
 ได้รบั ทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบตั ริ าชการ
รายบุคคลแล้ว

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ผูป้ ระเมิ น:
 ได้แจ้งผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบ
 ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่ วันที…
่ …..…………………………
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
โดยมี…………………….………………………… เป็ นพยาน

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………………พยาน
ตําแหน่ง : ………….……………..
วันที่ : ……………………….…….
ส่วนที่ ๕: ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไป:
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึน้ ไปอีกชัน้ หนึ่ ง (ถ้ามี) :
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นต่าง ดังนี้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหน่ง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๙ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

กฎ ก.พ.ค.
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงออกกฎ ก.พ.ค. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ.ค. นี้เรียกวา “กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ กฎ ก.พ.ค. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในกฎ ก.พ.ค. นี้
“ผูอุทธรณ” หมายความวา ผูมีสิทธิอุทธรณ และผูที่รับมอบหมายใหอุทธรณแทน
“คูกรณี” หมายความวา ผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ
“คูกรณีในอุทธรณ” หมายความวา ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษทางวินัยหรือสั่งใหออกจาก
ราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ
“พนักงานผูรับอุทธรณ” หมายความวา เจาหนาที่ที่สํานักงาน ก.พ. ไดมอบหมายใหเปน
ผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับอุทธรณ การตรวจหนังสืออุทธรณ
“นิติกรผูรับ ผิดชอบสํานวน” หมายความวา นิติกรที่สํานักงาน ก.พ. ไดมอบหมายให
รับผิดชอบสํานวนเรื่องอุทธรณ
“นิติกรผูแถลง” หมายความวา นิติกรผูแถลงประจําสํานวนที่สํานักงาน ก.พ. ไดมอบหมาย
ใหเปนผูแถลงเรื่องอุทธรณตอองคคณะวินิจฉัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๙ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

“กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ” หมายความวา กรรมการ ก.พ.ค. และบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
ก.พ.ค. เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
“องคคณะวินิจฉัย” หมายความวา ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่ ก.พ.ค.
ตั้งเพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ และตองมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณอยางนอยสองคน
จึงจะเปนองคคณะวินิจฉัย
“กรรมการเจาของสํานวน” หมายความวา กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
และประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งไดรับแตงตั้งจากประธาน ก.พ.ค. ใหเปนผูรับผิดชอบสํานวน
เรื่องอุทธรณ
ขอ ๔ ใหประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือ
คําสั่งเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือที่ประชุม
ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ วิธีพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. เปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวนตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.ค. นี้
ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง มิไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะ ใหดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ขอ ๖ ระยะเวลาตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. นี้หรือตามที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร
หรือคูกรณีมีคําขอ ประธาน ก.พ.ค มีอํานาจยนหรือขยายไดตามความจําเปน เพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม
ขอ ๗ ในกรณีที่มิไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. ในสวน
ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนพิ จ ารณาในการเสนอเรื่ อ งอุ ท ธรณ แ ละตรวจอุ ท ธรณ การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง
การสรุ ป สํ า นวน การรั บ ฟ ง พยานหลั ก ฐาน หรื อ ในการดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาอย า งอื่ น ก อ นมี
คํ าวิ นิ จฉั ย เมื่ อองค คณะวิ นิ จฉั ยเห็ นสมควรหรื อเมื่ อคู กรณี ฝ ายที่ เสี ยหายเนื่ องจากการที่ มิ ได ปฏิ บั ติ
เชนวานั้นมีคําขอ องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจสั่งยกเลิกกระบวนพิจารณาที่ผิดกฎ ก.พ.ค. นั้นเสียทั้งหมด
หรือบางสวน หรือสั่งแกไขหรือมีคําสั่งในเรื่องนั้นอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร
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ขอความดังกลาวตามวรรคหนึ่ง คูกรณีฝายที่เสียหายอาจยกขึ้นไดไมวาเวลาใด ๆ กอนมีคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัย แตตองไมเกินแปดวัน นับแตวันที่ทราบถึงเหตุดังกลาว หรือมิไดใหสัตยาบันแกการนั้น
การยกเลิกกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึ่ง อันมิใชเรื่องที่คูกรณีละเลยไมดําเนินกระบวนพิจารณา
เรื่องนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎ ก.พ.ค. หรือที่องคคณะวินิจฉัยกําหนดไว ไมตัดสิทธิคูกรณีนั้น
ในอันที่จะดําเนินกระบวนพิจารณานั้นใหมใหถูกตองได
ขอ ๘ การทําคําขอหรือคํารองตอ ก.พ.ค. ในกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. ใหทําเปน
หนังสือ เวนแต ก.พ.ค. จะอนุญาตใหทําดวยวาจา ในกรณีเชนนี้ให ก.พ.ค. พิจารณาจดแจงขอความนั้น
ไวในรายงานกระบวนพิจารณา
ขอ ๙ ใหมีการจดแจงรายงานการไตสวน การนั่งพิจารณาหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ
ไวในรายงานกระบวนพิจารณารวมไวในสํานวนเรื่องอุทธรณทุกครั้ง
รายงานกระบวนพิ จ ารณานั้ น ให มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เลขเรื่ อ งที่ ชื่ อ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย
ชื่อคูกรณี สถานที่ วันและเวลาที่ดําเนินการ ขอความโดยยอเกี่ยวกับเรื่องที่กระทํา และลายมือชื่อ
องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี ที่ ก ระบวนพิ จ ารณาใดกระทํ า ต อ หน า คู ก รณี ฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดหรื อ พยาน
ใหคูกรณีหรือพยานดังกลาวลงลายมือชื่อไวในรายงานกระบวนพิจารณาดวย
ขอ ๑๐ ถาคูกรณี พยาน หรือบุคคลใด จะตองลงลายพิมพนิ้วมือ แกงได หรือเครื่องหมาย
อยางอื่นแทนการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรือเอกสารใดเพื่อแสดงการรับรู
รายงานหรือบันทึกนั้น หรือเพื่อรับรองการอานหรือสงเอกสารนั้น หากกระทําโดยมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวยสองคนแล ว ใหถื อเสมอกั บการลงลายมือ ชื่อ แต ถากระทําตอหน าองคคณะวินิจฉั ย
ไมจําตองมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรอง
ถาคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่จะตองลงลายมือชื่อในรายงาน บันทึก หรือเอกสารดังกลาว
ลงลายมือชื่อไมไดหรือไมยอมลงลายมือชื่อ ใหจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือชื่อเชนวานั้นไว
ขอ ๑๑ การยื่ น เอกสารหรื อ พยานหลั ก ฐานต อ ก.พ.ค. คู ก รณี จ ะยื่ น ด ว ยตนเองหรื อ
มอบฉันทะใหผูอื่นยื่นตอ ก.พ.ค. หรือตอพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ก็ได ในกรณีที่สงทางไปรษณียลงทะเบียน ใหถือวาวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซอง
สงเอกสารเปนวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอ ก.พ.ค.
การมอบฉันทะใหผูอื่นยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐาน ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบ
ผูรับมอบ และพยาน
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ขอ ๑๒ ในกรณีที่ ก.พ.ค. หรือพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. ตองแจงขอความ หรือตอง
สง เอกสารใดให แ ก คู ก รณี ฝ า ยหนึ่ง ฝ า ยใดหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง ถ า ผู นั้ น หรื อ ผู แ ทนของผู นั้ น มิ ไ ด
รับทราบขอความหรือมิไดรับเอกสารจาก ก.พ.ค. หรือพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. ใหแจงขอความ
เปนหนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ เวนแต ก.พ.ค. จะมีคําสั่งใหแจงขอความ
หรือสงเอกสารโดยวิธีอื่น
ในกรณี ที่ คู ก รณี ห รื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งยื่ น คํ า ขอต อ ก.พ.ค. เพื่ อ ขอให มี ก ารแจ ง ข อ ความ
หรือสงเอกสารโดยวิธีอื่น คูกรณีหรือบุคคลซึ่งยื่นคําขอตองเปนผูเสียคาใชจายที่เกิดจากการแจงขอความ
หรือสงเอกสารโดยวิธีดังกลาว
ขอ ๑๓ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหถือวา
วันที่ระบุในใบตอบรับเปนวันที่ไดรับแจง หากไมปรากฏวันที่ในใบตอบรับ ใหถือวาวันที่ครบกําหนด
เจ็ ด วั น นั บ แต วั น ส ง เป น วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง เว น แต จ ะพิ สู จ น ไ ด ว า ได รั บ ก อ นหรื อ หลั ง จากวั น นั้ น
หรือไมไดรับ
การแจงขอความหรือสงเอกสารโดยวิธีอื่นตามคําสั่ง ก.พ.ค. ให ก.พ.ค. กําหนดวันที่ถือวา
ผูรับไดรับแจงไวดวย
ขอ ๑๔ การแจงขอความเปนหนังสือหรือสงเอกสารโดยวิธีใหพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค.
หรือบุคคลอื่นนําไปสง ถาผูรับไมยอมรับหรือถาในขณะนําไปสงไมพบผูรับ ใหวางหรือปดหนังสือ
หรื อ เอกสารนั้ น ไว ใ นที่ ซึ่ ง เห็ น ได ง า ย ณ สถานที่ นั้ น ต อ หน า เจ า พนั ก งานตํ า รวจ ข า ราชการอื่ น
พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน หรือ
ผูชวยผูใหญบาน และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่วางหรือปดหนังสือหรือเอกสารนั้น
ในกรณีที่ไมพบผูรับ จะสงหนังสือหรือเอกสารแกบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูหรือทํางาน
ในสถานที่นั้นก็ได และใหถือวาผูรับไดรับแจงในวันที่ไดสงหนังสือหรือเอกสารใหแกบุคคลนั้น
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหสง วาง หรือปดหนังสือ หรือเอกสารในเวลา
กลางวันระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และใหพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคล
ผูนําไปสง มอบใบรับลงลายมือชื่อผูรับ หรือมอบรายการสงหนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อพนักงาน
เจาหนาที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผูนําไปสง แลวแตกรณี ตอ ก.พ.ค. เพื่อรวมไวในสํานวน
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ใบรับหรือรายงานตามวรรคสาม ตองระบุวิธีสง เวลา วัน เดือน ปที่สงหนังสือหรือเอกสาร
รวมทั้งชื่อพนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผูนําไปสง ใบรับหรือรายงานดังกลาวจะทําโดยวิธี
จดลงไวที่หนังสือหรือเอกสารตนฉบับซึ่งยื่นตอ ก.พ.ค. ก็ได
ขอ ๑๕ เอกสารหรือพยานหลักฐานที่คูกรณียื่นตอ ก.พ.ค. หรือที่ ก.พ.ค. ไดมา ใหเปด
โอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตอง และ ก.พ.ค. อาจสง
สําเนาใหคูกรณีตามกฎ ก.พ.ค. นี้ เวนแตกรณีที่มีกฎหมายคุมครองใหไมตองเปดเผย หรือกรณีที่
ก.พ.ค. เห็นวาจําเปนตองไมเปดเผยเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินงานของรัฐ
ในกรณีที่เอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชั้นความลับไว มีขอความที่ไมเหมาะสม
หรือมีขอความที่อาจเปนการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทบุคคลใด ใหอยูในดุลพินิจของ ก.พ.ค. ที่จะไม
เปดโอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา ขอสําเนาอันรับรองถูกตอง หรือไมสงสําเนาใหคูกรณี
ทั้งนี้ ไมเปนการตัดอํานาจ ก.พ.ค. ที่จะจัดใหมีการทําสรุปเรื่องและเปดโอกาสใหคูกรณีขอตรวจดู ทราบ
หรือคัดสําเนาสรุปเรื่อง หรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองของสรุปเรื่อง หรือสงสําเนาสรุปเรื่องดังกลาว
ใหคูกรณี
ขอ ๑๖ พยานเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการใหถอยคําของตนในสํานวน หรือบุคคลภายนอก
ผูมีสวนไดเสียอาจยื่นคําขอตอ ก.พ.ค. เพื่อขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสํานวน หรือ
ขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาอันรับรองถูกตองก็ได แตทั้งนี้ หามอนุญาตเชนวานั้นแก
(๑) บุคคลภายนอก ในสํานวนที่พิจารณาโดยไมเปดเผย
(๒) พยานหรือบุคคลภายนอก ในสํานวนที่ ก.พ.ค. หามการตรวจหรือคัดสําเนาเอกสาร
ในสํานวนทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือประโยชนสาธารณะ
(๓) พยานหรื อ บุ ค คลภายนอก ในกรณี ที่ ก ฎหมายคุ ม ครองให ไ ม ต อ งเป ด เผย หรื อ กรณี
ที่ ก.พ.ค. เห็นวาจําเปนตองไมเปดเผย เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินการของรัฐ
ขอ ๑๗ คู ก รณี พยาน หรื อ บุ ค คลภายนอกไม อ าจขอตรวจดู ห รื อ ขอคั ด สํ า เนาเอกสาร
ที่พนักงานเจาหนาที่ของ ก.พ.ค. นิติกรผูรับผิดชอบสํานวน นิติกรผูแถลง กรรมการเจาของสํานวน
หรือองคคณะวินิจฉัยจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนการภายในทั้งไมอาจขอสําเนาอันรับรองถูกตองของเอกสารนั้น
ขอ ๑๘ การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวนใหผูขอตามขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖
หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูขอเปนผูตรวจดูหรือคัด ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ประธาน ก.พ.ค. กําหนด เพื่อความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยของเอกสารนั้น
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หามคัดสําเนาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งขององคคณะวินิจฉัยกอนที่จะมีการแจงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น
การรับรองสําเนาเอกสาร ใหพนักงานเจาหนาที่ตามที่ ก.พ.ค. กําหนด เปนผูรับรอง
ขอ ๑๙ ถาสํานวน เอกสารของคูกรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณาคําวินิจฉัย
หรือเอกสารอื่นใดที่รวมไวในสํานวนซึ่งยังอยูในระหวางการพิจารณา หรือรอการดําเนินการตาม
คํ า วิ นิ จ ฉั ย สู ญ หายไป หรื อ บุ บ สลายทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น และกรณี ดั ง กล า วเป น การขั ด ข อ งต อ
การพิจารณาวินิจฉัย การมีคําสั่ง หรือการดําเนินการตามคําวินิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. เห็นสมควรหรือคูกรณี
ฝายที่เกี่ยวของมีคําขอ ให ก.พ.ค. สั่งใหคูกรณีหรือบุคคลผูถือเอกสารนั้นนําสําเนาที่รับรองถูกตอง
มาสงตอ ก.พ.ค. ถาสําเนาเชนวานั้นทั้งหมดหรือบางสวนหาไมได ก.พ.ค. อาจมีคําวินิจฉัยใหพิจารณา
อุทธรณนั้นใหม หรือมีคําสั่งอยางอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
ขอ ๒๐ เพื่ อ ให ก ระบวนพิ จ ารณาเป น ไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม
องคคณะวินิจฉัย หรือกรรมการเจาของสํานวนอาจมีคําสั่งใหการติดตอสื่อสารระหวางองคคณะวินิจฉัย
หรือกรรมการเจาของสํานวนดวยกันกระทําโดยโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น แทนการติดตอโดยทางไปรษณียหรือประกอบกันก็ได โดยคํานึงถึงความจําเปน
เรงดวนและความเหมาะสมแกลักษณะเนื้อหาของเรื่อ งที่ทําการติดตอ รวมทั้งจํานวนและลักษณะ
ของเอกสารหรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก คู ก รณี พยาน หรือ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง ก.พ.ค. อาจมี คํ า สั่ ง ให
การแจงขอความหรือการสงเอกสารระหวาง ก.พ.ค. กับคูกรณี พยาน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ กระทําโดย
วิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได โดยให ก.พ.ค. กําหนดวันที่ถือวาไดรับแจงขอความหรือเอกสารไวดวย
ขอ ๒๑ สํานวน เอกสารของคูกรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา คําวินิจฉัย
คํ า สั่ ง หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ ร วมไว ใ นสํ า นวน ไม ว า จะเป น เอกสารต น ฉบั บ หรื อ สํ า เนาคู ฉ บั บ
ถาองคคณะวินิจฉัยเห็นสมควร จะมีคําสั่งใหสงคืน เก็บรักษาหรือนําเสนอในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได
หมวด ๒
การยื่นอุทธรณ และการตรวจอุทธรณ
ขอ ๒๒ ผู อุ ท ธรณ ต อ งเป น ผู มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน และที่กําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้
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ขอ ๒๓ กรณีที่ผูมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ถึงแกความตายกอนที่จะใชสิทธิอุทธรณ ทายาทผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดของผูนั้น มีสิทธิอุทธรณแทนได
ในกรณีที่มีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเปนผูไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถก็ดี
หากทายาทเหลานั้นประสงคจะอุทธรณแทนตามวรรคแรก ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยความสามารถ มาเทียบเพื่อการใชบังคับ
แลวแตกรณีโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ ผู มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ จ ะมอบหมายให ท นายความ หรื อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง บรรลุ นิ ติ ภ าวะ
แลวทําการอุทธรณแทนได ดวยเหตุจําเปนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เจ็บปวยจนไมสามารถอุทธรณดวยตนเองได
(๒) อยูในตางประเทศและคาดหมายไดวาไมอาจอุทธรณดวยตนเองไดทันเวลาที่กําหนด
(๓) มีเหตุจําเปนอยางอื่นที่ ก.พ.ค. หรือองคคณะวินิจฉัยอุทธรณเห็นสมควร
ขอ ๒๕ ผู อุ ท ธรณ อ าจมอบหมายให ท นายความ หรื อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง บรรลุ นิ ติ ภ าวะแล ว
เปนผูดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในกระบวนการอุทธรณแทนก็ได แตตองแจงลวงหนาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองกอน
ในการชี้ แ จงหรื อ ให ถ อ ยคํ า ต อ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ห รื อ ต อ กรรมการเจ า ของสํ า นวน
คูกรณีมีสิทธินําทนายความ หรือที่ปรึกษาของตนเขามาฟงการพิจารณาได
ขอ ๒๖ การมอบหมายตามกฎ ก.พ.ค. ฉบั บ นี้ ให ทํ า เป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู ม อบ
และผู รั บมอบ ถา ผูม อบไม ส ามารถลงลายมือ ชื่ อ ได ให พิ มพ ล ายนิ้ว มื อ หรื อ แกงได โดยมี พยาน
ลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน และใหมีหลักฐานแสดงตัวผูไดรับมอบหมายดวย
ขอ ๒๗ การอุทธรณตองทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใชถอยคําสุภาพ และมี
สาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อตําแหนง สังกัด และที่อยูสําหรับการติดตอเกี่ยวกับการอุทธรณของผูอุทธรณ
(๒) คําสั่งที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ และวันที่รับทราบคําสั่ง
(๓) ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข อ กฎหมายที่ ผู อุ ท ธรณ ย กขึ้ น เป น ข อ คั ด ค า นคํ า สั่ ง ที่ เ ป น เหตุ
แหงการอุทธรณ
(๔) คําขอของผูอุทธรณ
(๕) ลายมือชื่อของผูอุทธรณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๙ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

ถาเปนการอุทธรณโดยทายาท หรือผูไดรับมอบหมายใหอุทธรณแทน ใหปรับสาระสําคัญ
ในหนังสืออุทธรณใหเหมาะสม โดยอยางนอยควรมีสาระสําคัญใหสามารถเขาใจไดตามหัวขอที่กลาว
ในวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๘ ใหผูอุทธรณจัดทําสําเนาหนังสือ อุทธรณ และสําเนาพยานหลักฐานที่ผูอุทธรณ
รับรองสําเนาถูกตอง ยื่นพรอมกับหนังสืออุทธรณดวย กรณีที่ไมอาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของได
เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น
หรื อ เพราะเหตุ อื่ น ใด ให ระบุ เ หตุ ที่ ไ ม อ าจแนบพยานหลั ก ฐานไว ด ว ย และถ า มี ก ารมอบหมายให
ดําเนินการแทน ก็ใหแนบหนังสือมอบหมายตามขอ ๒๖ แลวแตกรณี พรอมหนังสืออุทธรณดวย
ขอ ๒๙ การอุทธรณตองยื่นภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) สามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ สําหรับผูที่
ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖)
(๗) และ (๘)
(๒) เกาสิบวันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่งที่เปนเหตุแหงการอุทธรณ หรือหนึ่งป
นับแตวันที่ผูถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑)
(๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ถึงแกความตาย สําหรับทายาทตามที่กําหนดไวในขอ ๓๕
ขอ ๓๐ การยื่นหนังสืออุทธรณ ใหยื่นตอพนักงานผูรับอุทธรณที่สํานักงาน ก.พ. หรือจะสง
หนังสือ อุทธรณโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได และเพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ
ในกรณีมายื่นอุทธรณตอพนักงานผูรับอุทธรณ ใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานการลงทะเบียน
รับหนังสือตามระเบียบ วาดวยงานสารบรรณเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ สวนกรณีสงหนังสืออุทธรณ
ทางไปรษณี ย ให ถื อ วั น ที่ ที่ ทํ า การไปรษณี ย ต น ทางประทั บ ตรารั บ ที่ ซ องหนั ง สื อ อุ ท ธรณ เ ป น วั น
ยื่นหนังสืออุทธรณ
ขอ ๓๑ เพื่อ ประโยชนใ นการนับระยะเวลาอุ ทธรณ ใหถื อ วั นที่ผู ถูกสั่ งลงโทษทางวินั ย
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง เปนวันรับทราบคําสั่ง
ถาผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ลงโทษหรื อ คํ า สั่ ง ให อ อกจากราชการ และมี ก ารแจ ง คํ า สั่ ง ลงโทษ หรื อ คํ า สั่ ง ให อ อกจากราชการ
ใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษ หรือสําเนา
คํ า สั่ ง ให อ อกจากราชการให ผู ถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการแล ว ทํ า บั น ทึ ก
ลงวัน เดือน ป เวลา และสถานที่ที่แจงและลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว
ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันรับทราบคําสั่ง
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ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อรับทราบ
คําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษ หรือสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ณ ที่อยู
ของผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
โดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับ เพื่อใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการเก็บไว
หนึ่งฉบับ และใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป
ที่รับทราบคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งใหออกจากราชการ สงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ
ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวัน นับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับ
สําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป
ที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินั ยหรื อคํา สั่งให อ อกจากราชการกลับคื นมา ให ถือ ว าผูถูก สั่งลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไดรับทราบคําสั่งแลว
ขอ ๓๒ หนั ง สื อ อุ ท ธรณ ที่ พ นั ก งานผู รั บ อุ ท ธรณ ไ ด รั บ อุ ท ธรณ ไ ว แ ล ว ให อ อกใบรั บ
ใหผูอุทธรณและลงทะเบียนเรื่องอุทธรณในสารบบแลวตรวจคําอุทธรณในเบื้องตน ถาเห็นวาเปน
คําอุทธรณที่สมบูรณครบถวน ใหเสนอคําอุทธรณดังกลาวตอประธาน ก.พ.ค. เพื่อดําเนินการตอไป
ถาเห็นวาคําอุทธรณนั้นไมสมบูรณครบถวนดวยเหตุใด ๆ ใหพนักงานผูรับอุทธรณแนะนําใหผูอุทธรณ
แกไขใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณครบถวนนั้นเปนกรณีที่ไมอาจ
แกไขใหถูกตองได หรือเปนเรื่องอุทธรณที่ไมอยูในอํานาจของ ก.พ.ค. หรือผูอุทธรณไมแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหบันทึกไวแลวเสนอหนังสืออุทธรณดังกลาวตอประธาน ก.พ.ค. เพื่อดําเนินการ
ตอไป
หมวด ๓
การถอนอุทธรณและการดําเนินการกรณีผูอุทธรณถึงแกความตาย
ขอ ๓๓ อุ ท ธรณ ที่ ยื่ น ไว แ ล ว ผู อุ ท ธรณ อ าจถอนอุ ท ธรณ ใ นเวลาใด ๆ ก อ นที่
องคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยอุทธรณนั้นก็ได
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การถอนอุทธรณ ตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูอุทธรณ แตถาผูอุทธรณถอนอุทธรณ
ดวยวาจาตอหนาองคคณะวินิจฉัย ใหองคคณะวินิจฉัยบันทึกไวและใหผูอุทธรณลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๓๔ เมื่อมีการถอนอุทธรณตามขอ ๓๓ ใหองคคณะวินิจฉัยอนุญาต และสั่งจําหนาย
อุทธรณออกจากสารบบ
ขอ ๓๕ การออกจากราชการของผูอุทธรณ ไมเปนเหตุใหยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณถึงแกความตายกอนการวินิจฉัยอุทธรณ ใหรอการวินิจฉัยอุทธรณนั้น
ออกไปจนกวาทายาท ผูจัดการมรดก หรือผูรับสิทธิของผูนั้น จะมีคําขอเขามาแทนที่ผูอุทธรณนั้น
หรือผูมีสวนไดเสียจะมีคําขอเขามา โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยที่องคคณะวินิจฉัยเรียกเขามาเนื่องจาก
คูกรณีในอุทธรณมีคําขอ
คําขอเขามาแทนที่ผูอุทธรณตามวรรคสอง ใหยื่นคําขอเปนหนังสือตอองคคณะวินิจฉัยภายใน
กําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูอุทธรณนั้นถึงแกความตาย ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว องคคณะวินิจฉัยจะมีคําสั่งจําหนายอุทธรณออกจากสารบบนั้นก็ได
หมวด ๔
การตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
ขอ ๓๖ ให ก.พ.ค. ตั้ ง คณะกรรมการวินิ จฉัย อุท ธรณขึ้ นคณะหนึ่งหรื อ หลายคณะก็ไ ด
แตละคณะประกอบดวย กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเปนประธาน และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณอีกสองคน
เพื่อทําหนาที่เปนผูวินิจฉัยอุทธรณ โดยจะกําหนดใหประธานกรรมการ ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค.
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหลายคณะพรอมกันก็ได และใหมีเจาหนาที่
สํานักงาน ก.พ. ที่ไดรับมอบหมายเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
ในกรณีที่มีความจําเปน ก.พ.ค. อาจตั้งใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ หรือกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณคนใดทําหนาที่วินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็ได
ขอ ๓๗ เมื่ อ ได มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ แ ละได มี ก ารจ า ยสํ า นวนแล ว
ใหประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแจงคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหผูอุทธรณทราบ
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โดยใหผูอุทธรณลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน แลวมอบสําเนาคําสั่งใหไวหนึ่งฉบับ
หรือจะสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูอุทธรณ ณ ที่อยูซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ หรือหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนก็ได ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสิบหาวัน นับแต
วันสงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแลว
ขอ ๓๘ ในกรณี เ รื่ อ งอุ ท ธรณ ใ ดมี ลั ก ษณะหนึ่ ง ลั ก ษณะใดดั ง ต อ ไปนี้ ประธาน ก.พ.ค.
จะใหมีการวินิจฉั ยปญหาหรือเรื่อ งอุทธรณใ ดโดยองคคณะวินิ จฉัยหลายองคคณะรวมกัน พิจารณา
วินิจฉัย ตามที่ประธาน ก.พ.ค. กําหนดก็ได
(๑) เรื่องที่เกี่ยวกับระบบราชการ หรือประโยชนสาธารณะ
(๒) เรื่องที่มีประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักกฎหมายหรือหลักการที่สําคัญ
(๓) เรื่องที่อาจมีผลเปนการกลับหรือแกไขแนวทางการลงโทษเดิม
(๔) เรื่องที่เปนโครงการใหญและมีงบประมาณสูง
(๕) เรื่องอื่น ๆ ที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร
หมวด ๕
การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
ขอ ๓๙ ผูอุทธรณอาจคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณได ถากรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูนั้น
มีกรณีดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําที่ผูอุทธรณ
ถูกสั่งใหออกจากราชการ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการกระทําที่ผูอุทธรณถูกสั่ง
ใหออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เป น ผู ก ล า วหา หรื อ เป น หรือ เคยเป น ผู บั งคั บ บั ญ ชาผู สั่ ง ลงโทษ หรื อ สั่ ง ให อ อกจาก
ราชการ
(๕) เป น ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การสั่ ง ให อ อกจากราชการ
ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
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(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ
คําคัดคานผูไดรับการตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ตอ งทําเปนหนังสือ ยื่นตอประธาน
ก.พ.ค. ภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น รั บ ทราบคํ า สั่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ โดยต อ งแสดง
ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในคําคัดคานดวยวา จะทําใหการพิจารณาอุทธรณไมไดความจริง
และความยุติธรรมอยางไร กอนที่จะมีการพิจารณาอุทธรณ แตอาจใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่
ถูกคัดคานทําคําชี้แจงประกอบการการพิจารณาของประธาน ก.พ.ค. ได
ขอ ๔๐ เมื่อมีการยื่นคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคนใด ใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
ผูที่ถูกคัดคานงดการปฏิบัติหนาที่ไวจนกวาประธาน ก.พ.ค. จะไดมีการชี้ขาดในเรื่องการคัดคานนั้นแลว
หากประธาน ก.พ.ค. เห็ น ว า มิ ไ ด เ ป น ไปตามคํ า คั ด ค า นและมี เ หตุ ผ ลสมควรที่ จ ะให ผู ที่
ถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหประธาน ก.พ.ค. นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค.
เพื่อพิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณปฏิบัติหนาที่ตอไป ถาที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียง
ไม น อ ยกว า สองในสามของกรรมการที่ ไ ม ถู ก คั ด ค า น ก็ ใ ห ก รรมการผู นั้ น ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปได
มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลวใหเปนที่สุด
ในกรณี ที่ ป ระธาน ก.พ.ค. เห็ น ว า คํ า คั ด ค า นฟ ง ขึ้ น หรื อ มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอที่ จ ะฟ ง ได ว า
หากใหผูที่ถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจทําใหการพิจารณาไมไดความจริงและความยุติธรรม ใหมีคําสั่ง
ใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณในเรื่องนั้น แลวแจงใหผูคัดคานทราบ
ในกรณี ที่ ป ระธาน ก.พ.ค. สั่ ง ให ก รรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ผู ที่ ถู ก คั ด ค า นถอนตั ว จาก
การพิจารณา ใหประธาน ก.พ.ค. แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเอง
ปฏิบัติหนาที่แทนตามความจําเปน
ขอ ๔๑ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูใดเห็นวาตนมีกรณีอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ ๓๙ หรือ
เห็ น ว า มี เ หตุ อื่ น ที่ อ าจจะมี ก ารกล า วอ า งในภายหลั ง ได ว า ตนไม อ ยู ใ นฐานะที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดย
เที่ยงธรรม ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ใหประธาน ก.พ.ค.
แตงตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเองปฏิบัติหนาที่แทนตามความจําเปน
ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาควรใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ขอถอนตัวปฏิบัติหนาที่
ตอไป ใหนําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณามีมติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไป ถ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สองในสามของกรรมการ
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ที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแลว
ใหเปนที่สุด
ขอ ๔๒ การที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณผูที่ถูกสั่งใหงดการปฏิบัติหนาที่หรือกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณผูที่ขอถอนตัวเพราะมีกรณีอันอาจถูกคัดคานนั้น ยอมไมกระทบถึงการกระทําใด ๆ ที่ไดกระทํา
ไปแลว แมวาจะไดดําเนินการหลังจากที่ไดมีการยื่นคําคัดคานนั้น
หมวด ๖
การจายสํานวนและการสั่งรับหรือไมรับอุทธรณไวพิจารณา
ขอ ๔๓ ภายใตบังคับขอ ๙๒ และขอ ๙๓ เมื่อประธาน ก.พ.ค. ไดรับหนังสืออุทธรณ
ตามขอ ๓๒ แลว ใหพิจารณาจายสํานวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๔๔ ถึงขอ ๔๗ และให
แตงตั้งนิติกรผูแถลง เวนแตในกรณีที่เห็นวาสํานวนใดไมจําเปนตองมีนิติกรผูแถลงจะไมแตงตั้งนิติกร
ผูแถลงก็ได
ขอ ๔๔ ในกรณี ที่ ป ระธาน ก.พ.ค. เห็ น ว า อุท ธรณ เ รื่ อ งใดมี ป ญ หาข อ กฎหมายที่ สํ า คั ญ
หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบตอการปฏิบัติราชการ หรือจะเปนการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หรือกรณีเปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. สมควรเปนผูวินิจฉัยเอง
ก็ใหจายสํานวนนั้นให ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัย
ในกรณี นี้ ใ ห ป ระธาน ก.พ.ค. แต ง ตั้ ง กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ ง เป น กรรมการ ก.พ.ค.
เจาของสํานวน โดยมีนิติกรผูรับผิดชอบสํานวนเปนผูชวย
ขอ ๔๕ ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นวาอุทธรณเรื่องใดเปนกรณีทั่วไปที่ไมมีลักษณะ
ตามข อ ๔๔ ก็ ใ ห จ า ยสํ า นวนอุ ท ธรณ นั้ น ให ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ค ณะหนึ่ ง คณะใด
เปนองคคณะวินิจฉัย
ในกรณี นี้ ใ ห ป ระธานกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ แ ต ง ตั้ ง กรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ค นหนึ่ ง
เปนเจาของสํานวน
เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอ ๔๖ ในกรณี ที่ ป ระธาน ก.พ.ค. เห็ น ว า อุ ท ธรณ เ รื่ อ งใดเป น อุ ท ธรณ ที่ ไ ม อ าจรั บ ไว
พิจารณาได ก็ใหจายสํานวนอุทธรณนั้นให ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัยหรือใหคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณคณะหนึ่งคณะใด เปนองคคณะวินิจฉัย
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ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย เมื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
นั้นแลว ใหเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอ ๔๗ ในกรณี ที่ ป ระธาน ก.พ.ค. เห็ น ว า อุ ท ธรณ เ รื่ อ งใด เป น อุ ท ธรณ ที่ พิ จ ารณาได
ก็ใหจายสํานวนใหแก ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย ในกรณีที่มี
การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณขึ้นหลายคณะ ใหประธาน ก.พ.ค. จายสํานวนตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนการเฉพาะ ใหจายสํานวนใหตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่ตั้งไว
(๒) ในกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณแยกตามกลุมของสวนราชการ หรือ
พื้นที่ตั้งของสวนราชการใด ใหจายสํานวนใหตรงกับกลุมหรือพื้นที่ตั้งของสวนราชการนั้น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต าม (๑) หรื อ (๒) หรื อ มี
การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณที่รับผิดชอบ
เรื่องอุทธรณดังกลาวมีเรื่องอุทธรณคางการพิจารณาอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งหากจายสํานวนเรื่องอุทธรณ
ให แ ก ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ นั้ น จะทํ า ให ก ารพิ จ ารณาล า ช า หรื อ กระทบต อ ความยุ ติ ธ รรม
ให จ า ยสํ า นวนอุ ท ธรณ ต ามที่ ป ระธาน ก.พ.ค. เห็ น สมควรว า จะจ า ยสํ า นวนเรื่ อ งอุ ท ธรณ ใ ห แ ก
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณคณะใด
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย เมื่อวินิจฉัยแลว ใหเสนอ ก.พ.ค.
พิจารณาวินิจฉัยตอไป
ขอ ๔๘ กรรมการเจ า ของสํ า นวน อาจกํ า หนดประเด็ น ให นิ ติ ก รผู รั บ ผิ ด ชอบสํ า นวน
วิ เ คราะห แ ละพิ จ ารณาทํ า ความเห็ น เสนอองค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง รั บ หรื อ ไม รั บ อุ ท ธรณ
ไวพิจารณา ดังนี้
(๑) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่มีการดําเนินการโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด ๑
และเป น อุ ท ธรณ ที่ รั บ ไว พิ จ ารณาได ก็ ใ ห อ งค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย มี คํ า สั่ ง รั บ อุ ท ธรณ นั้ น ไว พิ จ ารณา
แลวดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
(๒) ถ า เห็ น ว า เป น อุ ท ธรณ ที่ ยั ง ไม ชั ด เจนหรื อ ที่ ยั ง มี ก ารดํ า เนิ น การโดยไม ถู ก ต อ ง
ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นหมวด ๑ ก็ ใ ห มี คํ า สั่ ง ให ผู อุ ท ธรณ ดํ า เนิ น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ภายใน
ระยะเวลาเจ็ดวัน หากไมมีการแกไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหเสนอองคคณะวินิจฉัย
เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัย
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(๓) ถ า เห็ น ว า เป น อุ ท ธรณ ที่ ห า มรั บ ไว พิ จ ารณาตามข อ ๔๙ ก็ ใ ห เ สนอองค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย
เพื่อพิจารณามีคําวินิจฉัย
ขอ ๔๙ อุทธรณดังตอไปนี้ เปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณา
(๑) เปนเรื่องที่ไมอาจอุทธรณตอ ก.พ.ค. ไดตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง
(๒) ผูอุทธรณมิใชเปนผูมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง
(๓) เปนอุทธรณที่ยื่นเมื่อพนกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง
(๔) เปนเรื่องที่ไดเคยมีการอุทธรณและไดมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว
(๕) เปนกรณีตามขอ ๔๘ (๒) และ (๓)
สําหรับทายาทผูมีสิทธิยื่นอุทธรณแทน ตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ หากมีกรณีตามที่กําหนด
ไวในวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) ใหถือวาเปนอุทธรณที่หามรับไวพิจารณาเชนกัน
ขอ ๕๐ เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับความเห็นของกรรมการเจาของสํานวนตามขอ ๔๘ (๒)
หรือ (๓) แลว ใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ ก.พ.ค. เปนองคคณะวินิจฉัย
(ก) ถา เห็น ว า เป น อุ ทธรณ ที่ห า มรับ ไว พิจ ารณาตามข อ ๔๙ ก็ ใ หมี คํ า วินิ จ ฉั ยไม รั บ
อุทธรณนั้นไวพิจารณา และสั่งจําหนายอุทธรณนั้นออกจากสารบบ
(ข) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่รับไวพิจารณาได ก็ใหสั่งรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาและให
กรรมการ ก.พ.ค. เจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัย
(ก) ถา เห็น ว า เป น อุ ทธรณ ที่ห า มรับ ไว พิจ ารณาตามข อ ๔๙ ก็ ใ หมี คํ า วินิ จ ฉั ยไม รั บ
อุทธรณนั้นไวพิจารณาและเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. วินิจฉัยแลว ใหจําหนาย
อุทธรณนั้นออกจากสารบบ
(ข) ถาเห็นวาเปนอุทธรณที่รับไวพิจารณาได ก็ใหสั่งรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาและให
กรรมการเจาของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป
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หมวด ๗
การแสวงหาขอเท็จจริง
สวนที่ ๑
การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ คําแกอุทธรณ คําคัดคานคําแกอุทธรณ
และคําแกอุทธรณเพิ่มเติม
ขอ ๕๑ เมื่อ กรรมการเจา ของสํา นวน เห็น วาอุ ทธรณ ใ ดเป นอุ ทธรณที่ ส มบูร ณค รบถว น
ใหมีคําสั่งใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง โดยสงสําเนา
คําอุทธรณและสําเนาพยานหลักฐานไปดวย ในกรณีที่เห็นสมควรจะกําหนดประเด็นที่คูกรณีในอุทธรณ
ตองทําคําแกอุทธรณ หรือใหจัดสงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือที่จะเปนประโยชนแกการพิจารณา
ดวยก็ได
ในกรณีที่พยานหลักฐานประกอบอุทธรณมีปริมาณหรือสภาพที่ทําใหการสงสําเนาใหแ ก
คูกรณีในอุทธรณเปนภาระอยางมาก ใหสงสําเนาอุทธรณไปพรอมกับรายการพยานหลักฐานที่คูกรณี
ในอุทธรณอาจขอดูหรือขอรับไดที่ ก.พ.ค.
ขอ ๕๒ ใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณโดยชัดแจงแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับขอหา
ที่ปรากฏในหนังสืออุทธรณและคําขอทายอุทธรณ และเหตุแหงการนั้น พรอมสงพยานหลักฐานตามที่
กรรมการเจา ของสํา นวนกํ าหนด โดยจัด ทํา สํา เนาคํา แก อุท ธรณ และสํ า เนาพยานหลัก ฐาน หรื อ
ตามจํานวนที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนดยื่นมาพรอมกับคําแกอุทธรณดวย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด แตตองไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาหนังสืออุทธรณ
ขอ ๕๓ ในกรณี ที่ ก รรมการเจ า ของสํ า นวนเห็ น ว า คํ า แก อุ ท ธรณ ข องคู ก รณี ใ นอุ ท ธรณ
ไมครบถวนหรือชัดเจนเพียงพอ จะสั่งใหคูกรณีในอุทธรณดําเนินการแกไขหรือจัดทําคําแกอุทธรณ
สงมาใหมก็ได
ขอ ๕๔ ในกรณีที่คูกรณีในอุทธรณมิไดจัดทําคําแกอุทธรณ พรอมทั้งพยานหลักฐานยื่นตอ
กรรมการเจ า ของสํ า นวนภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด ให ถื อ ว า คูก รณี ใ นอุ ทธรณ ย อมรั บข อ เท็ จ จริ ง
ตามขออุทธรณและใหกรรมการเจาของสํานวนพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
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ในกรณีที่คูกรณีในอุทธรณมิไดยื่นคําแกอุทธรณภายในระยะเวลาที่กําหนด คูกรณีในอุทธรณ
ตองแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ทําใหไมสามารถยื่นคําแกอุทธรณไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
แตตองไมเกินเจ็ดวัน
ขอ ๕๕ เมื่อคูกรณีในอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณแลว ใหกรรมการเจาของสํานวนสงสําเนา
คําแกอุทธรณพรอมทั้งสําเนาพยานหลักฐานไปยังผูอุทธรณเพื่อใหผูอุทธรณคัดคานหรือยอมรับคํา
แกอุทธรณ หรือพยานหลักฐานที่คูกรณีในอุทธรณยื่นตอกรรมการเจาของสํานวน ในการนี้ จะกําหนด
ประเด็นใหผูอุทธรณตองชี้แจงหรือใหจัดสงพยานหลักฐานใด ๆ ดวยก็ได
ถาผูอุทธรณประสงคจะคัดคานคําแกอุทธรณ ใหทําคําคัดคานคําแกอุทธรณยื่นตอกรรมการ
เจาของสํานวนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําแกอุทธรณ
ถาผูอุทธรณไมประสงคจะทําคําคัดคานคําแกอุทธรณ แตประสงคจะใหพิจารณาอุทธรณ
ตอไป ใหแจงเปนหนังสือใหทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถาผูอุทธรณไมดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ใหกรรมการเจาของสํานวนสั่งจําหนาย
อุทธรณออกจากสารบบก็ได
ขอ ๕๖ คําคัดค านคํา แกอุทธรณของผูอุทธรณให มีไดเ ฉพาะในประเด็นที่ไ ดยกขึ้ นกลา ว
ในคําอุทธรณ คําแกอุทธรณของคูกรณีในอุทธรณ หรือที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด
ถาผูอุทธรณทําคําคัดคานคําแกอุทธรณโดยมีประเด็นหรือคําขอเพิ่มขึ้นใหมตางจากคําอุทธรณ
คําแกอุทธรณของคูกรณีในอุทธรณ หรือที่กรรมการเจาของสํานวนกําหนด ใหสั่งไมรับประเด็นหรือ
คําขอใหมนั้นไวพิจารณา
ขอ ๕๗ ใหกรรมการเจาของสํานวนสงสําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณของผูอุทธรณใหแก
คูกรณีในอุทธรณ เพื่อยื่นคําแกอุทธรณเพิ่มเติมตามจํานวนที่กําหนดภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับ
สําเนาคําคัดคานคําแกอุทธรณหรือภายในระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อคูกรณีในอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณเพิ่มเติมแลว
หากกรรมการเจาของสํานวนเห็นวาเรื่องอุทธรณมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาหรือมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
ไดแลว ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอ
องคคณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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สวนที่ ๒
การแสวงหาขอเท็จจริงขององคคณะวินิจฉัย
ขอ ๕๘ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงไดตาม
ความเหมาะสม ในการนี้อาจแสวงหาขอเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเชี่ยวชาญ
หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคูกรณีที่ปรากฏในคําอุทธรณ คําแกอุทธรณ
คําคัดคานคําแกอุทธรณ หรือคําแกอุทธรณเพิ่มเติม ในการแสวงหาขอเท็จจริงเชนวานั้นองคคณะวินิจฉัย
อาจดําเนินการตามที่กําหนดในสวนนี้หรือตามที่เห็นสมควร
ในการแสวงหาขอเท็จจริงขององคคณะวินิจฉัย ถาตองมีการใหถอยคําของคูกรณี พยาน
หรือบุคคลใด ๆ ใหองคคณะวินิจฉัยเปนผูซักถาม
ขอ ๕๙ องคคณะวินิจฉัยมีอํานาจออกคําสั่งเรียกคูกรณีหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา
ไดตามที่เห็นสมควร
คําสั่งขององคคณะวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเด็นขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวน
ไวดวยก็ได
องคคณะวินิจฉัยตองแจงกําหนดการไตสวนใหคูกรณีที่เกี่ยวของทราบลวงหนาเพื่อเปดโอกาส
ใหคูกรณีนั้นคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงได แตถาขอเท็จจริงที่จะทําการไตสวนเปนขอเท็จจริงที่ไมมี
ผลกระทบตอการพิจารณาวินิจฉัย หรือคูกรณีที่เกี่ยวของไดทราบขอเท็จจริงนั้นมากอนแลวจะไมแจง
กําหนดการไตสวนใหคูกรณีนั้นทราบก็ได
พยานที่ อ งค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย มี คํ า สั่ ง เรี ย กมาให ถ อ ยคํ า อาจเสนอพยานหลั ก ฐานใด ๆ
เพื่อประกอบการใหถอยคําของตนได ถาพยานหลักฐานนั้นอยูในประเด็นที่องคคณะวินิจฉัยไดมีคําสั่ง
ใหมีการไตสวน
ขอ ๖๐ ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรจะรับฟงถอยคําของบุคคลใด และเปนกรณี
ที่ต อ งใช ล าม ให จั ดหาล า มโดยลา มอาจไดรั บค า ตอบแทนเชน เดี ยวกั บการมาใหถ อ ยคํา ของพยาน
ผูเชี่ยวชาญก็ได
ขอ ๖๑ ก อ นให ถ อ ยคํ า คู ก รณี หรื อ พยาน ต อ งสาบานตนตามลั ท ธิ ศ าสนาหรื อ
จารีตประเพณีแหงชาติของตน หรือกลาวคําปฏิญาณวาจะใหถอยคําตามสัตยจริง
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ให คู ก รณี หรื อ พยาน แจ ง ชื่ อ นามสกุ ล ที่ อ ยู อายุ และอาชี พ และในกรณี ที่ พ ยานมี
ความเกี่ยวพันกับคูกรณีคนหนึ่งคนใด ใหแจงดวยวามีความเกี่ยวพันกันอยางไร
ในขณะที่พยานคนหนึ่งกําลังใหถอยคํา คูกรณีจะอยูดวยหรือไมก็ได แตหามมิใหพยานคนอื่น
อยูในสถานที่นั้น เวนแตองคคณะวินิจฉัยจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือเปนกรณีที่กําหนดไวในวรรคสี่
พยานที่ใหถอยคําแลวอาจถูกเรียกมาใหถอยคําอีกในวันเดียวกันหรือวันอื่น และอาจถูกเรียก
มาใหถอยคําพรอมพยานคนอื่นในเรื่องเดียวกันได
เมื่อคูกรณี หรือพยาน ใหถอยคําเสร็จแลว ใหอ งคคณะวินิจฉัยอานบันทึกการใหถอยคํา
ดังกลาว ใหคูกรณีหรือพยานฟงและใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ในกรณีที่คูกรณี หรือพยาน
ลงลายมือชื่อไมได หรือไมยอมลงลายมือชื่อใหจดแจงเหตุที่ไมมีลายมือชื่อเชนวานั้นไว
ขอ ๖๒ เมื่อองคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคูกรณีมีคําขอ องคคณะวินิจฉัยอาจมีคําสั่ง
ตั้งพยานผูเชี่ยวชาญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะหเรื่องใดเกี่ยวกับอุทธรณอันมิใชเปนการวินิจฉัย
ขอกฎหมาย แลวใหทํารายงานหรือใหถอยคําตอองคคณะวินิจฉัยได
รายงานหรือบันทึกการใหถอยคําของพยานผูเชี่ยวชาญ ใหสงสําเนาใหคูกรณีที่เกี่ยวของเพื่อทํา
ขอสังเกตเสนอตอองคคณะวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่องคคณะวินิจฉัยกําหนด
องคคณะวินิจฉัยอาจมีคําสั่งใหพยานผูเชี่ยวชาญมาใหถอยคําประกอบการรายงานของตนได
องคค ณะวิ นิจ ฉั ยต อ งแจง กํา หนดการให ถอ ยคํา ของพยานผู เชี่ ย วชาญให คู ก รณีที่ เ กี่ยวข อ ง
ทราบลวงหนา เพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงได
ขอ ๖๓ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากองค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย มี อํ า นาจ
ไปตรวจสอบสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาได
ให แ จ ง วั น เวลา และสถานที่ ที่ จ ะไปตรวจสอบให คู ก รณี ท ราบล ว งหน า เพื่ อ เป ด โอกาส
ใหคูกรณีคัดคานหรือชี้แจงขอเท็จจริงได โดยคูกรณีจะไปรวมในการตรวจสอบดังกลาวหรือไมก็ได
องคคณะวินิจฉัยหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากองคคณะวินิจฉัยตองบันทึกการตรวจสอบ
และการใหถอยคําของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไวในสํานวนดวย
ขอ ๖๔ ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหายหรือ
ยากแกการนํามา หรือถาคูกรณีฝายใดเกรงวาพยานหลักฐานซึ่งตนจะอางอิงอาจสูญหายเสียกอนที่จะมี
การไตสวน หรือเปนการยากที่จะนํามาไตสวนในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูกรณีฝายนั้นอาจยื่นคําขอ
ใหองคคณะวินิจฉัยมีคําสั่งใหไตสวนพยานหลักฐานนั้นไวทันที
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เมื่ อ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ได รั บ คํ า ขอแล ว ให มี คํ า สั่ ง เรี ย กผู ข อและคู ก รณี อี ก ฝ า ยหนึ่ ง หรื อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหสั่งคําขอตามที่เห็นสมควร
ถาสั่งอนุญาต ใหไตสวนพยานไดตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การนั้นใหองคคณะวินิจฉัยเก็บรักษาไว
ในกรณีที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของไมมีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักร
และยั ง มิ ไ ด เ ข า มาในเรื่ อ งนั้ น เมื่ อ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ได รั บ คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ให สั่ ง คํ า ขอตามที่
เห็นสมควร ถาสั่งอนุญาต ก็ใหไตสวนพยานไปฝายเดียว
ขอ ๖๕ ในการแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง ตามส ว นนี้ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย จะออกคํ า สั่ ง ให มี
การบันทึกเสียง ภาพ หรือเสียงและภาพ ตลอดเวลาหรือ สวนหนึ่งสวนใดของการดําเนินการนั้น
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาก็ได
หมวด ๘
การสรุปสํานวน
ขอ ๖๖ เมื่อกรรมการเจาของสํานวนไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําอุทธรณ คําแกอุทธรณของ
คูกรณี รวมทั้งขอเท็จจริงอื่นที่ไดมาตามหมวด ๗ แลว เห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอสามารถมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาดไดแลว ใหจัดทําบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวน และเสนอบันทึกดังกลา ว
พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอใหอ งคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป
ขอ ๖๗ บันทึกสรุปสํานวนอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ชื่อผูอุทธรณและคูกรณีในอุทธรณ
(๒) สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากคําอุทธรณและเอกสารอื่น ๆ ของคูกรณี รวมทั้งพยานหลักฐาน
ตาง ๆ และสรุปคําขอของผูอุทธรณ
(๓) สรุปขอเท็จจริงที่กรรมการเจาของสํานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถามี)
(๔) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยทั้งขอกฎหมายและขอเท็จจริง
(๕) ความเห็ น ของกรรมการเจ า ของสํ า นวนเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ จ ะต อ งวิ นิ จ ฉั ย และคํ า ขอ
ของผูอุทธรณ
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บันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจาของสํานวนตาม (๒) ใหสงใหแกคูกรณีทราบลวงหนา
ไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันนั่งพิจารณาครั้งแรกตามขอ ๗๖
ขอ ๖๘ เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดมีคําสั่งรับอุทธรณแลว หากกรรมการเจาของสํานวนเห็นวา
สามารถจะวินิจฉัยไดจากขอเท็จจริงในคําอุทธรณนั้น โดยไมตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงอีก
หรือเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดจากคําชี้แจงของคูกรณีและหรือจากการแสวงหาขอเท็จจริงในภายหลังไมวา
ในขณะใดเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได โดยไมตองแสวงหาขอเท็จจริงจนครบทุกขั้นตอนตามที่
กํ า หนดไว ใ นหมวด ๗ ให ก รรมการเจ า ของสํ า นวนมี อํ า นาจจั ด ทํ า บั น ทึ ก สรุ ป สํ า นวนเสนอ
องคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๖๙ เมื่อองคคณะวินิจฉัยไดรับสํานวนจากกรรมการเจาของสํานวนแลว หากเห็นวาไมมี
กรณีที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม ใหมีคําสั่งกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงในเรื่องนั้น
ใหอ งคค ณะวิ นิจฉั ยแจ งให คูก รณีทราบกํ าหนดวัน สิ้นสุ ดการแสวงหาขอ เท็จจริง ลวงหน า
ไมนอยกวาสิบวัน
บรรดาคําอุทธรณเพิ่มเติม คําแกอุทธรณ คําคัดคานคําแกอุทธรณ คําแกอุทธรณเพิ่มเติม
รวมทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่ยื่นหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหรับไวเปนสวนหนึ่ง
ของอุทธรณ และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีที่เกี่ยวของ
ขอ ๗๐ เมื่ อ กํ า หนดวั น สิ้ น สุ ด การแสวงหาข อ เท็ จ จริ ง แล ว ให ก รรมการเจ า ของสํ า นวน
สงสรุปสํานวนใหนิติกรผูแถลง (ถามี) เพื่อจัดทําคําแถลงโดยเร็ว
คํ า แถลงให จั ด ทํ า เป น หนั ง สื อ เว น แต เ รื่ อ งอุ ท ธรณ ใ ดเป น เรื่ อ งเร ง ด ว น หรื อเป นเรื่ องที่ มี
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมยุงยาก นิติกรผูแถลงจะเสนอคําแถลงดวยวาจาแทนคําแถลงเปนหนังสือ
หลังจากที่ไดหารือกับองคคณะวินิจฉัยแลวก็ได ในการแถลงดวยวาจา นิติกรผูแถลงตองจัดทําบันทึก
คํ า แถลงดั ง กล า วเป น หนั ง สื อ กล า วถึ ง ข อ สาระสํ า คั ญ ในคํ า แถลงติ ด ไว ใ นสํ า นวนอุ ท ธรณ ด ว ย
โดยจะจัดทํากอนหรือหลังการเสนอคําแถลงดวยวาจาก็ได
เมื่อนิติกรผูแถลง ไดจัดทําคําแถลงเปนหนังสือหรือสามารถเสนอคําแถลงดวยวาจาไดแลว
ใหองคคณะวินิจฉัยกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรกตอไป
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หมวด ๙
การรับฟงพยานหลักฐาน
ขอ ๗๑ คูกรณีฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงใด ๆ เพื่อสนับสนุนขออางของตนมีหนาที่เสนอ
พยานหลักฐานตอองคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวในเบื้องตน
เวนแตขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไป หรือซึ่งไมอาจโตแยงได หรือที่คูกรณีอีกฝายหนึ่งไดรับแลว
หรือพยานหลักฐานนั้นอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น
ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูกรณีฝายใด คูกรณีฝายนั้นตองพิสูจนแตเพียงวา
ตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว
ขอ ๗๒ องคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวน มีดุลพินิจที่จะรับฟงพยานหลักฐาน
ที่ไดรับมาตามกระบวนพิจารณาโดยไมจํากัดเฉพาะที่เสนอโดยคูกรณี แตพยานหลักฐานนั้นจะตองเปน
พยานหลักฐานที่คูกรณีผูมีสวนไดเสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยัน
หรือหักลาง
ขอ ๗๓ ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได สําเนาที่รับรองวา
ถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได
การอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยู จะสงสําเนาที่เจาหนาที่รับรองวาถูกตอง
ก็ได เวนแตองคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวน จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
ขอ ๗๔ องคคณะวินิจฉัย กรรมการเจาของสํานวน อาจรับฟงขอมูลที่บันทึกสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรหรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรเปนพยานหลักฐานในสํานวนได แตการบันทึกและ
การประมวลผลนั้นตองเปนไปโดยถูกตองและตองมีคํารับรองของบุคคลที่เกี่ยวของหรือดําเนินการนั้น
ให นํ า ความในวรรคหนึ่ ง มาใช บั ง คั บ กั บ การรั บ ฟ ง ข อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ไว ห รื อ ได ม าจากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นดวยโดยอนุโลม
ขอ ๗๕ องคคณะวินิจฉัยอาจรับฟงพยานบอกเลาเปนพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอื่น
ไดเมื่อเห็นวา
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหลงที่มา และขอเท็จจริงแวดลอมการบอกเลา หรือพยานบอกเลานั้น
มีความนาเชื่อถือหรือ
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(๒) มีเหตุจําเปนเนื่องจากไมสามารถนําบุคคลซึ่งเปนผูที่ไดเห็น ไดยิน หรือทราบขอความ
ในเรื่ อ งที่ จ ะให ก ารเป น พยานนั้ น มาให ถ อ ยคํ า เป น พยานได และมี เ หตุ ผ ลสมควรเพื่ อ ประโยชน
แหงความยุติธรรมที่จะรับฟงพยานบอกเลานั้น
หมวด ๑๐
การนั่งพิจารณาอุทธรณ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
สวนที่ ๑
การนั่งพิจารณาอุทธรณ และการแถลงของนิติกรผูแถลงประจําสํานวน
ขอ ๗๖ ในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ให อ งค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย จั ด ให มี ก ารนั่ ง พิ จ ารณาอุ ท ธรณ
อย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ ให คู ก รณี มี โ อกาสมาแถลงด ว ยวาจาต อ หน า เว น แต ก รณี ที่ มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย
ไมรับอุทธรณและใหจําหนายอุทธรณออกจากสารบบความ ไมตองมีการนั่งพิจารณาอุทธรณนั้น
องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ต อ งแจ ง กํ า หนดวั น นั่ ง พิ จ ารณาอุ ท ธรณ ค รั้ ง แรกให คู ก รณี ท ราบล ว งหน า
ไมนอยกวาเจ็ดวันเพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีไดแถลงสรุปอุทธรณและคําแกอุทธรณของตน
ขอ ๗๗ ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณครั้งแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงสรุปอุทธรณ
หรือ คําแกอุทธรณของตนเปนหนังสือ ใหยื่นคําแถลงเปนหนังสือ กอ นวันนั่งพิจารณาอุทธรณหรือ
อยางชาที่สุดในระหวางการนั่งพิจารณาอุทธรณ
คําแถลงตามวรรคหนึ่งจะยกขอเท็จจริงที่ไมเคยยกขึ้นอางไวแลวไมได เวนแตเปนขอเท็จจริง
ที่เปนประเด็นสําคัญในเรื่องอุทธรณ ซึ่งคูกรณีผูยื่นสามารถพิสูจนไดวามีเหตุจําเปนหรือพฤติการณ
พิเศษที่ทําใหไมอาจเสนอตอองคคณะวินิจฉัยไดกอนหนานั้น แตองคคณะวินิจฉัยจะรับฟงขอเท็จจริง
ดังกลาวไดตอเมื่อไดเปดโอกาสใหคูกรณีอีกฝายหนึ่งแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักลางแลว
คูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงที่ยื่นตามวรรคหนึ่งได โดยใหองคคณะ
วินิจฉัยพิจารณาสั่งอนุญาตเทาที่เกี่ยวของกับคําแถลงและจําเปนแกเรื่องอุทธรณเทานั้น คําสั่งดังกลาว
ใหเปนที่สุด
ในวันนั่งพิจารณาเรื่องอุทธรณ คูกรณีจะไมมาในวันนั่งพิจารณาอุทธรณก็ได แตความในขอนี้
ไมตัดอํานาจองคคณะวินิจฉัยที่จะออกคําสั่งเรียกใหคูกรณี หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหความเห็นเปนหนังสือ หรือสงเอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ
ใหแกองคคณะวินิจฉัย

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๙ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขอ ๗๘ เมื่อเริ่มการนั่งพิจารณาครั้งแรก ใหกรรมการเจาของสํานวนเสนอสรุปขอเท็จจริง
และประเด็นของเรื่องนั้น แลวใหคูกรณีแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือที่ไดยื่นไวตามขอ ๗๗
โดยใหผูอุทธรณแถลงกอน
คําแถลงดวยวาจาของคูกรณีตองกระชับและอยูในประเด็น โดยไมอาจยกขอเท็จจริง หรือ
ขอกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือ
ในกรณีที่คูกรณีฝายใดไมยื่นคําแถลงเปนหนังสือ แตมาอยูในวันนั่งพิจารณาครั้งแรก คูกรณี
ฝายนั้นจะแถลงดวยวาจาไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากองคคณะวินิจฉัย หรือองคคณะวินิจฉัยสั่งใหแถลง
ขอ ๗๙ ในการนั่ ง พิ จ ารณาอุ ท ธรณ ให อ งค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย เป น ผู ซั ก ถามคู ก รณี แ ละพยาน
และใหนําขอ ๖๐ ขอ ๖๑ และขอ ๖๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘๐ ใหกรรมการเจาของสํานวนทําหนาที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอเท็จจริง
และขอกฎหมายตอองคคณะวินิจฉัย ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ในระหวางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปดโอกาสใหคูกรณีไดทราบถึงขออางหรือขอแยง
ของแตละฝาย และใหคูกรณีแสดงพยานหลักฐานของฝายตนเพื่อยืนยันหรือหักลางขอเท็จจริงหรือ
ขอกฎหมายได เมื่อกรรมการเจาของสํานวนเห็นวาไดรวบรวมขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพียงพอแลว
ก็ใหทําความเห็นเสนอใหองคคณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
ในการใหโอกาสคูกรณีตามวรรคสอง ใหกรรมการเจาของสํานวนกําหนดใหคูกรณีแสดง
พยานหลักฐานของฝายตนภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาคูกรณีมิไดปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใหถือวาคูกรณีที่ไมไดแสดงพยานหลักฐานนั้นไมมีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับขอเท็จจริง
ตามพยานหลักฐานของคูกรณีอีกฝายหนึ่งแลวแตกรณี และใหองคคณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย
ตอไปตามที่เห็นเปนการยุติธรรม
ในกรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงเรื่องใหลาชา ให ก.พ.ค. รายงานผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล
ผูควบคุมหรือนายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยตอไปก็ได
ขอ ๘๑ กอนวันนั่งพิจารณาอุทธรณใหกรรมการเจาของสํานวนสงมอบเรื่องอุทธรณใหนิติกร
ผูแถลงพิจารณา และใหจัดทําสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัยเรื่องนั้น
เสนอต อ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย และให ก ารชี้ แ จงด ว ยวาจาต อ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ในวั น นั่ ง พิ จ ารณาคดี นั้ น
และใหมีสิทธิอยูรวมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนั้นได แตไมมีสิทธิ
ออกเสียงในการวินิจฉัยเรื่องนั้น
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ใหประธาน ก.พ.ค. ตั้งนิติกรผูแถลงจากบัญชีรายชื่อนิติกรผูแถลงประจําสํานวนที่เลขาธิการ
ก.พ. ประกาศตั้งไว
ขอ ๘๒ ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ ถาคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอกําหนดที่กําหนดไวเพื่อ
รั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย และองค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ได มี คํ า สั่ ง ให คู ก รณี ฝ า ยนั้ น ออกไปเสี ย จากบริ เ วณ
หองพิจารณา องคคณะวินิจฉัยจะนั่งพิจารณาอุทธรณตอไปลับหลังคูกรณีฝายนั้นก็ได
ขอ ๘๓ ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบคําแถลงของคูกรณีแลว ใหนิติกรผูแถลงชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยเพื่อประกอบคํา
แถลงการณ เ ป น หนั ง สื อ ที่ ไ ด เ สนอไว แ ล ว หรื อ เสนอคํ า แถลงด ว ยวาจาตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๘๑
โดยบุคคลซึ่งมิไดรับอนุญาตจากองคคณะวินิจฉัยจะอยูในหองพิจารณาในขณะนิติกรผูแถลงชี้แจงหรือ
เสนอคําแถลงดวยวาจาไมได
ในกรณีที่นิติกรผูแถลงเห็นวา จากคําแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลง
ของคูกรณี ทําใหขอเท็จจริงในการพิจารณาอุทธรณเปลี่ยนไปและมีผลกระทบตอคําแถลงเปนหนังสือ
ที่เสนอไวแลว หรือตอคําแถลงดวยวาจาที่จะเสนอ นิติกรผูแถลงจะจัดทําคําแถลงเปนหนังสือขึ้นใหม
หรือเสนอคําแถลงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาในวันอื่นก็ได
สวนที่ ๒
การทําคําวินิจฉัยและคําสั่ง
ขอ ๘๔ เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงของนิติกรผูแถลงแลว ใหองคคณะวินิจฉัยนัดประชุมปรึกษา
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย หรือมีคําสั่งในวันเดียวกันนั้นหรือวันอื่น
ขอ ๘๕ คําวินิจฉัยหรือคําสั่งอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) ชื่อผูอุทธรณ
(๒) ชื่อคูกรณีในอุทธรณ
(๓) สรุปอุทธรณและคําขอของผูอุทธรณ
(๔) สรุปคําแกอุทธรณ
(๕) ประเด็นที่จะตองวินิจฉัย
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(๖) คําวินิจฉัยแตละประเด็นพรอมทั้งเหตุผล
(๗) สรุปคําวินิจฉัยที่กําหนดใหคูกรณีปฏิบัติหรือดําเนินการตอไป
คําวินิจฉัยหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อขององคคณะวินิจฉัยที่นั่งพิจารณาและ
วินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย ถาผูใดมีเหตุจําเปนไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหผูนั้นจดแจงเหตุดังกลาวไว
ในคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้นดวย
ขอ ๘๖ การพิจารณาวินิจฉั ยอุทธรณ ใหอ งคคณะวินิ จฉัยมีคํา วินิจฉัยตามขอ ๕๐ หรื อ
มีคําวินิจฉัยเปนอยางอื่น ดังนี้
ก. การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระดับโทษ
เหมาะสมแลว ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีคําวินิจฉัย
ใหยกเลิกคําสั่ง และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง
(๓) ถ า เห็ น ว า การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ถู ก ต อ งตามกฎหมายและผู อุ ท ธรณ
ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีคําวินิจฉัยใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง แตถาเห็นวา
ผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง จะลดโทษต่ํากวาปลดออกไมได
(๔) ถ า เห็ น ว า การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ถู ก ต อ งตามกฎหมาย และเห็ น ว า
การกระทํ า ของผู อุ ท ธรณ ไ ม เ ป น ความผิ ด ทางวิ นั ย หรื อ พยานหลั ก ฐานยั ง ฟ ง ไม ไ ด ว า ผู อุ ท ธรณ
กระทําผิดวินัย ใหมีคําวินิจฉัยใหยกโทษ
(๕) ถ า เห็ น ว า ข อ ความในคํ า สั่ ง ลงโทษไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม เ หมาะสม ให มี
คําวินิจฉัยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม
ข. กรณีอุทธรณคําสั่งใหออกจากราชการ
(๑) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย
และเหมาะสมแกกรณีแลว ใหมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการไดดําเนินการไมถูกตองตามกฎหมาย
ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําสั่งและใหผูบังคับบัญชาดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง
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(๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการถูกตองตามกฎหมายและเห็นวายัง
ไมมีเหตุที่จะใหผูอุทธรณออกจากราชการ ในกรณีเชนนี้ใหมีคําวินิจฉัยใหยกเลิกคําสั่งและใหผูอุทธรณ
กลับเขารับราชการตอไป
(๔) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งใหออกจากราชการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม
ใหมีคําวินิจฉัยใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม
ในกรณีที่องคคณะวินิจฉัยเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณหรือดําเนินการอื่นใด
เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ใหมีคําวินิจฉัยตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย จะมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ให เ พิ่ ม โทษไม ไ ด เว น แต
เปนกรณีที่ไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วาสมควรเพิ่มโทษ จึงจะมีคําวินิจฉัยใหเพิ่มโทษ
ผูอุทธรณได
ขอ ๘๗ ในกรณีที่กรรมการเจาของสํานวนผูใดมีความเห็นแยง ใหผูนั้นมีสิทธิทําความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลของตนรวมไวในคําวินิจฉัยนั้นได
ขอ ๘๘ การประชุ ม ของ ก.พ.ค. หรื อ องค ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ ก.พ.ค.
วาดวยการประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และคณะกรรมการวินิจฉัย
รองทุกข
ขอ ๘๙ เมื่อองคคณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยหรือมีคําสั่งชี้ขาดเรื่องอุทธรณ หรือประเด็นขอใด
แหงเรื่องอุทธรณแลว หามมิใหดําเนินกระบวนพิจารณาในองคคณะวินิจฉัยนั้นอันเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ
หรือประเด็นที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดแลวนั้น
เรื่องอุทธรณที่ไดมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแลว หามมิใหคูกรณีเดียวกันอุทธรณ
ในประเด็นที่ไดวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน
ขอ ๙๐ เมื่อไดมีการวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหแจงผลแหงคําวินิจฉัยนั้นใหคูกรณีทราบโดยเร็ว
ให สํ า นั ก งาน ก.พ. จั ด ให มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ไ ว เ พื่ อ ให ผู มี ส ว นได เ สี ย เข า ตรวจดู หรื อ
ขอสําเนาที่มีการรับรองถูกตองได
ขอ ๙๑ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่ประธาน ก.พ.ค. ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน
และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย
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หมวด ๑๑
การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของนิติกรผูรับผิดชอบสํานวน
นิติกรผูแถลงประจําสํานวนและพนักงานผูรับอุทธรณ
ขอ ๙๒ ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งหรือมอบหมายผูดํารงตําแหนงนิติกรระดับผูเชี่ยวชาญ
เปนนิติกรผูแถลงประจําสํานวน จัดทําบันทึกสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมายและความเห็นของตนในการ
วินิจฉัยเรื่องอุทธรณนั้น เสนอตอองคคณะวินิจฉัยตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๙๓ ให เ ลขาธิก าร ก.พ. แต ง ตั้ง นิติ กรของสํ านั กงาน ก.พ. เปน นิติ ก รผูรั บผิ ดชอบ
สํานวน เพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการเจาของสํานวนเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๙๔ ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงตั้งเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. เปนพนักงานผูรับอุทธรณ
เพื่ อ ปฏิ บั ติง านเกี่ ย วกั บ การรั บ อุ ท ธรณ การตรวจอุ ท ธรณ และการดํ า เนิ น งานทางธุ ร การอย า งอื่ น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด ๑๒
การนับระยะเวลา
ขอ ๙๕ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แห ง เวลานั้ น เป น วั น เริ่ ม นั บ ระยะเวลา ส ว นเวลาสุ ด สิ้ น ถ า วั น สุ ด ท า ยแห ง ระยะเวลาตรงกั บ
วันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศราวุธ เมนะเศวต
ประธานกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๙ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช ก ฎ ก.พ.ค. ฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕
และมาตรา ๑๒๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ บั ญ ญั ติ ใ ห
ผู ถู ก สั่ ง ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕)
(๖) (๗) และ (๘) มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ ก.พ.ค. หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอุ ท ธรณ และการพิ จ ารณา
วินิจฉัยอุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ.ค. นี้

กฎ ก.พ.ค.
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เ ป็น การสมควรกาหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารร้อ งทุก ข์แ ละการพิจ ารณาวินิจ ฉัย
เรื่องร้องทุกข์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๒๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงออกกฎ ก.พ.ค. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ.ค. นี้เรีย กว่า “กฎ ก.พ.ค. ว่าด้ว ยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒๑ กฎ ก.พ.ค. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓๒ ในกฎ ก.พ.ค. นี้
“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์
“ผู้ร้องทุกข์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด้วย
“คู่กรณีในการร้องทุกข์” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
“พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สานักงาน ก.พ. มอบหมายให้เป็น
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการรับคาร้องทุกข์ การตรวจคาร้องทุกข์ และการดาเนินงานธุรการอย่างอื่นตามกฎ ก.พ.ค. นี้
และให้ ห มายความรวมถึ งเจ้ าหน้ า ที่ของผู้ บั งคับ บั ญชาหรือ ของผู้ บังคั บบัญ ชาที่เ ป็นเหตุแ ห่ งการร้อ งทุก ข์
หรือของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่มีหน้าที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ด้วย
“พนักงานผู้รับ ผิดชอบสานวน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่สานักงาน ก.พ. และ ก.พ.ค.
มอบหมายให้รับผิดชอบสานวนเรื่องร้องทุกข์

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๙ ก/หน้า ๓๐/๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒

ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

“องค์คณะวินิจฉัย” หมายความว่า ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ที่ ก.พ.ค. ตั้ง เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ในกรณีที่เป็นคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ต้องมีกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อย่างน้อยสองคนจึงจะเป็นองค์คณะวินิจฉัย
“กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์” หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัย
“กรรมการเจ้าของสานวน” หมายความว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะวินิจฉัยที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสานวนเรื่องร้องทุกข์
“ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์” หมายความว่า องค์คณะวินิจฉัย และให้หมายความรวมถึง
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปที่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ด้วย”
ข้อ ๔ ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือที่ประชุม ก.พ.ค.
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้ คาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้
ข้อ ๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกัน ควรจะได้ปรึกษาหารือทาความเข้าใจกัน ฉะนั้น เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรื อไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา หากแสดงความประสงค์
จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น
ถ้าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีความคับข้องใจนั้น ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือ
แล้วไม่ได้รับคาชี้แจง หรือได้รับคาชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. นี้

ข้อ ๗ ๓ ภายใต้บังคับ ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจ อันเกิดจาก
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้
การปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งทาให้เกิดความคับข้องใจ อันเป็นเหตุ
แห่งการร้องทุกข์นั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาสั่ง หรือปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติอื่นใด
โดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน
หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร
หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ
(๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางเรื่องอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
(๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตามมาตรา ๔๒
ข้อ ๘ การร้องทุกข์ให้ร้องได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์สาหรับผู้อื่ นไม่ได้ และให้ทา
คาร้องทุกข์เป็นหนังสื อยื่นต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ หรือถือว่าทราบ
เหตุแห่งการร้องทุกข์ตามข้อ ๗
คาร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
(๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
(๔) คาขอของผู้ร้องทุกข์
(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จาเป็นตามข้อ ๑๐

๓

ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๙ ในการยื่นคาร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจ
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
ให้ผู้ร้องทุกข์ทาสาเนาคาร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสาเนาถูกต้อง
๑ ชุด แนบพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตามข้อ ๑๐ ก็ดี
กรณีที่มีการแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๑ ก็ดี ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามที่กฎ ก.พ.ค. นี้
กาหนด
ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคาร้องทุกข์ด้ว ย หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่
ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนได้ ในกรณีมีเหตุจาเป็น
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
(๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กาหนด
(๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้ง
หลักฐานแสดงเหตุจาเป็นข้างต้น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองอย่างน้อยสองคน
ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๘ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้ทนายความหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ซึ่งบรรลุนิติภาวะ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กาหนดแทนตนในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ขั้นตอนใด ๆ ก็ได้ โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้ง หลักฐานแสดงตนของทนายความหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้ง
พร้อมคาร้องทุกข์หรือจะยื่นในภายหลังก่อนการดาเนินการในขั้นตอนนั้น ๆ ก็ได้

๔

ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้ อ ๑๒ คาร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ยื่ น ต่ อ พนั ก งานผู้ รั บ คาร้ อ งทุ ก ข์ ในการนี้ อาจยื่ น คาร้ อ งทุ ก ข์
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันที่ยื่นคาร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ห รือวันที่
ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี เป็นวันยื่นคาร้องทุกข์
ข้ อ ๑๓ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการนั บ ระยะเวลาร้ อ งทุ ก ข์ การนั บ วั น ทราบหรื อ ถื อ ว่ า ทราบ
เหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งเป็นหนังสือ ให้ถือว่า
วันที่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๒) ในกรณีที่ไม่มีการลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งตาม (๑) แต่มีการแจ้งคาสั่งให้ทราบ
พร้อมสาเนาคาสั่ง และทาบันทึกวันเดือนปี เวลา สถานที่ที่แจ้ง โดยลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็น
ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๓) ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งคาสั่งตาม (๒) และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ให้ส่งสาเนาคาสั่งไปสองฉบับ เพื่อให้เก็บไว้
เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งแล้วส่งกลับคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หนึ่งฉบับ กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ามีผู้รับแล้ว
แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งกลับคืนมา ก็ให้ถือว่าผู้มีสิทธิ
ร้องทุกข์ได้รับทราบคาสั่งอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว
(๔) ในกรณีที่เ หตุแ ห่ง การร้อ งทุก ข์เ กิด จากการปฏิบัติห รือ ไม่ป ฏิบัติข องผู ้บัง คับ บัญ ชา
โดยไม่มีคาสั่งเป็น หนังสือ ให้ถือวัน ที่มีห ลักฐานยืนยันว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์รับทราบหรือควรรับทราบคาสั่ง
ที่ไม่เป็นหนังสือนั้น เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
(๕) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่ าว
เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
ข้อ ๑๔ ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคาร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
จะมีคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ได้

การถอนคาร้องทุกข์ต้องทาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ถอน
คาร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อมีการถอนคาร้องทุกข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาต และสั่งจาหน่ายคาร้องทุกข์
ออกจากสารบบ
ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอานาจแสวงหาข้อเท็จจริง
ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร
หรือพยานหลักฐานอื่นนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีที่ปรากฏในคาร้องทุกข์ คาแก้คาร้องทุกข์ ก็ได้
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านี้ ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒
หรือตามที่เห็นสมควร
ในกรณี ที่ ข้ อเท็ จ จริ งซึ่ งได้ มาจากการแสวงหาเพิ่ มเติ มตามวรรคหนึ่ งอาจกระทบถึ งสิ ท ธิ
ของคู่กรณี ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องให้คู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้ง
และแสดงพยานหลักฐานของตน
ข้อ ๑๖ คาวินิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์
(๒) ชื่อคู่กรณีในการร้องทุกข์
(๓) สรุปคาร้องทุกข์และคาขอของผู้ร้องทุกข์
(๔) สรุปคาแก้คาร้องทุกข์
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
(๖) คาวินิจฉัยของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พร้อมทั้งเหตุผล
(๗) สรุปคาวินิจฉัยหรือคาสั่งที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติ
หรือดาเนินการต่อไป
(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยหรือคาสั่งนั้น (ถ้ามี)
ค าวิ นิ จฉั ยในเรื่ องร้ องทุ กข์ ตามวรรคหนึ่ งต้ องลงลายมื อชื่ อของผู้ มี อ านาจวิ นิ จฉั ยร้ องทุ กข์
ที่วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น ถ้าผู้ใดมีเหตุจาเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคาวินิจฉัย
นั้นด้วย

ข้อ ๑๗ ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้ เมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
หรื อ เมื่ อ คู่ กรณี มี ค าขอ ผู้ มี อ านาจวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ มี อ านาจย่ นหรื อขยายระยะเวลาได้ ต ามความจ าเป็ น
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๑๘ การนับ ระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี้ สาหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรก
แห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ให้นับวันเริ่มเปิดทาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
ข้ อ ๑๙ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กาหนดในหมวด ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การร้ อ งทุ ก ข์ แ ละ
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ในหมวดอื่นด้วย เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
หมวด ๒
การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ข้อ ๒๐ การร้องทุกข์ที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชา และกฎหมายไม่ได้บัญญัติ
ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ นั้น ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
ดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ากว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(๒) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ากว่า
อธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
(๓) ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ข้อ ๒๑ การยื่นคาร้องทุกข์อาจยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ก็ได้ และให้นาความในข้อ ๑๒ หมวด ๑ มาใช้บังคับกับการยื่นคาร้องทุกข์ดังกล่าวด้วย

ข้อ ๒๒ เมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับคาร้องทุกข์แล้ว ให้มีห นังสือแจ้งพร้อมทั้ง
ส่งสาเนาคาร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์นั้น ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และคาชี้แจงของตน (ถ้ามี) ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับคาร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งคาร้องทุกข์พร้อมทั้งสาเนา
ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
เมื่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับคาร้องทุก ข์ที่ยื่นผ่านตามข้อ ๒๑ หรือ
ส่งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้จัดส่งคาร้องทุกข์พร้อมทั้งสาเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และคาชี้แจง
ของตน (ถ้ามี) ไปยังผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์
ข้อ ๒๓ การพิจ ารณาเรื่องร้องทุก ข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาจากเรื่องราว
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีที่จาเป็นและสมควร
อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ ห้างหุ้น ส่ว น บริษัท ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
ในกรณี ที่ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ข อแถลงการณ์ ด้ ว ยวาจา หากผู้ มี อานาจวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ เ ห็ น ว่ า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุ กข์ จะไม่ให้แถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
แต่ให้บันทึกเหตุผลไว้ด้วย
ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือ ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาในการพิจารณาครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์
ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือผู้แทน (ถ้ามี) เข้าฟังการแถลงการณ์
ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้มีอานาจวินิจ ฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แล้ว เสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันได้รับคาร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว
ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย๕
ในกรณีที่ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว การพิจารณายังไม่แล้ว เสร็จ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ขยายเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้พิจารณากาหนดมาตรการที่จะทาให้การพิจารณา
แล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังผู้บังคับบั ญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ของผู้ร้องทุกข์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
จะได้ติดตามแนะนาและชี้แจงให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถ้าปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปยังเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการของ ก.พ.ค. เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ มีอานาจไม่รับ
เรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์
หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โดยให้นาระเบียบที่ ก.พ.ค. กาหนดในเรื่องเดียวกันนี้
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา
ที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดาเนิ นการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ และเมื่อได้ดาเนินการ
ตามคาวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้เป็นที่สุด ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วย
กับคาวินิจฉัยนั้น มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองต่อไปได้
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ยังไม่มีระเบียบ ก.พ.ค. เรื่องการเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์
หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมใช้บังคับ ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์สั่งการในเรื่อง
การเยี ย วยาและด าเนิ น การอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรมไปพลางก่ อ นตามที่ เ ห็ น สมควรได้
โดยให้นาประโยชน์ของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย

๕

พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)

เมื่อมีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องเดียวกันนี้ใช้บังคับแล้ว หากการดาเนินการตามที่ได้สั่งการไปนั้น
มีมาตรฐานต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบ ก.พ.ค. ก็ให้ดาเนินการเพิ่มเติมให้ครบถ้ว นเท่าที่ทาได้
และให้ถือว่าเป็นการเยียวยาหรือดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบ ก.พ.ค. แล้ว
ข้อ ๒๗ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้ โดยให้นาความในหมวด ๓
ข้อ ๕๘ มาใช้บังคับกับเหตุแห่งการคัดค้านและการยื่นคาคัดค้าน โดยอนุโลม
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์คัดค้านผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคัดค้านเป็นผู้พิจารณาคาคัดค้าน ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มีคาสั่งยกคาคัดค้าน
คาสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านมีเหตุผล
รับฟังได้ให้แจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านกับผู้ร้องทุกข์ทราบ กรณีนใี้ ห้ผู้พิจารณาคาคัดค้านเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์แทน
และให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้ถูกคัดค้าน ให้ส่งคาคัดค้านไปที่เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะ
เลขานุการ ก.พ.ค. และให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาคาคัดค้าน ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มีคาสั่งยกคาคัดค้าน
คาสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าคาคัดค้านมีเหตุผล
รับฟังได้ก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและแนะนาผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้น ทาหน้ าที่พิจ ารณาเรื่ องร้ องทุก ข์ ประกอบด้ว ยผู้ แทนผู้ บัง คับบัญชาผู้ มีอานาจวินิจฉั ยร้องทุก ข์ห นึ่ งคน
ผู้แทนผู้ร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทนผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ห นึ่งคน ทั้งนี้ ให้เลขาธิการ ก.พ.
ตั้งข้าราชการสานักงาน ก.พ. หนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการ ด้วย และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการดังกล่าวประชุม
และเลือกกัน เองคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานต้นสังกัดเป็นเลขานุการ
และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้
เมื่ อ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง พิ จ ารณามี ม ติ ป ระการใด ให้ เ สนอต่ อ ปลั ด กระทรวง
ผู้บังคับ บัญชาผู้มีอานาจวินิจ ฉัย ร้องทุกข์เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามที่เห็นสมควร และการทา
คาวินิจฉัยในกรณีนี้ ให้นาข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๐ เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้น
ลงแล้ว ให้รายงานผลการดาเนินการตามคาวินิจฉัยพร้อมทั้งสาเนาคาวินิจฉัยไปยัง ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวัน
นั บ แต่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผลการดาเนิ น การตามคาวิ นิ จ ฉั ย นั้ น แล้ ว เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา
ระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม ต่อไป

หมวด ๓
การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
ส่วนที่ ๑
การยื่นคาร้องทุกข์ การตรวจคาร้องทุกข์ การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
การจ่ายสานวน และการสั่งรับหรือไม่รับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณา
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. โดยยื่นคาร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ที่สานักงาน ก.พ.
หรือจะส่งคาร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสานักงาน ก.พ. ก็ได้
ข้อ ๓๒ คาร้องทุกข์ที่ยื่นที่สานักงาน ก.พ. ให้พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ออกใบรับคาร้องทุกข์
และลงทะเบี ย นรั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ ไ ว้ เ ป็ น หลั ก ฐานในวั น ที่ รั บ ค าร้ อ งทุ ก ข์ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ
และให้ถือวันที่รับคาร้องทุกข์ตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นคาร้องทุกข์
ข้อ ๓๓ คาร้องทุกข์ที่พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ได้รับไว้แล้ว ให้ล งทะเบียนเรื่องร้องทุกข์
ในสารบบ และตรวจคาร้องทุกข์ในเบื้องต้น
(๑) ถ้า เห็ น ว่ า เป็ น ค าร้ อ งทุ กข์ ที่ มี การด าเนิ น การโดยถู ก ต้อ งตามหลั กเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้
ในหมวด ๑ ให้เสนอคาร้องทุกข์ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
(๒) ถ้ าเห็ น ว่ าเป็ น ค าร้ องทุ กข์ ที่ มี การด าเนิ นการโดยไม่ ส มบู รณ์ ครบถ้ วนตามหลั กเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ ให้พนักงานผู้รับคาร้องทุกข์แนะนาให้ผู้ร้องทุกข์แก้ไขให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นคาร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอานาจของ ก.พ.ค. จะรับไว้พิจารณาได้ หรือเป็น
กรณีต าม (๒) แต่ผู้ร้อ งทุ ก ข์ไ ม่แ ก้ไ ขภายในเวลาที่กาหนด ให้บัน ทึก ไว้แ ล้ว เสนอคาร้อ งทุก ข์ดัง กล่า วต่อ
ประธาน ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

ข้อ ๓๔ ให้ ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเป็นองค์คณะ
วินิจฉัยก็ได้ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธาน และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
อีกสองคนเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยจะกาหนดให้ประธาน ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค.
คนหนึ่งทาหน้าที่ป ระธานในคณะกรรมการวินิจฉัยร้อ งทุกข์ห ลายคณะพร้อมกัน ก็ได้ และให้มีเ จ้าหน้า ที่
สานักงาน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่มีความจาเป็น ก.พ.ค. อาจแต่งตั้งให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์คนใดทาหน้าที่วินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ก็ได้
ข้อ ๓๕ เมื่อได้มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และได้มีการจ่ายสานวนแล้วให้ประธาน
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แจ้งคาสั่งตั้ งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบโดยให้ผู้ร้องทุกข์
ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบสาเนาคาสั่งให้ไว้หนึ่งฉบับ หรือจะส่งสาเนาคาสั่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ร้องทุกข์ ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ ในกรณีนี้
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ร้องทุกข์ได้รับทราบคาสั่งตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว
ให้นาความตามวรรคหนึ่งใช้บังคับกับกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ด้วย
ข้อ ๓๖ เมื่อประธาน ก.พ.ค. ได้รับคาร้องทุกข์แล้ว ให้พิจารณาจ่ายสานวนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๗ ถึงข้อ ๔๓
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ป ระธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์ใดมีปัญหาข้อกฎหมายที่สาคัญ
หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบต่อวิถีทางปฏิบัติราชการ หรือจะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ราชการ
หรือเป็นกรณีสาคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. สมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอง ก็ให้จ่ายสานวน
คาร้องทุกข์นั้น ให้ ก.พ.ค. เป็น องค์คณะวินิจฉัย โดยให้ประธาน ก.พ.ค. ตั้งกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง
เป็นกรรมการเจ้าของสานวน และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนเป็นผู้ช่วย
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์ใดเป็นกรณีทั่วไปที่ไม่มีลักษณะตามข้อ ๓๗
ให้จ่ายสานวนคาร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งคณะใด
เป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้

ในกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นองค์คณะวินิจฉัย ให้ผู้นั้นเป็นกรรมการเจ้าของสานวน
และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนเป็นผู้ช่วย
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะวินิจฉัย ให้ประธาน
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะนั้นตั้งกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะคนหนึ่งเป็น กรรมการเจ้าของสานวน
และมีพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนเป็นผู้ช่วย
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ป ระธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้
พิจ ารณาได้ ให้จ่ายสานวนคาร้องทุกข์นั้น ให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของสานวนหรือ
จะจ่ายให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งทาหน้าที่เป็นองค์คณะวินิจฉัย ก็ได้
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาได้
ให้จ่ายสานวนคาร้องทุกข์ให้แก่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เป็นองค์คณะ
วิ นิ จ ฉั ย หากมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ ขึ้ น หลายคณะ ให้ ป ระธาน ก.พ.ค. จ่ า ยสานวน
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ ให้จ่ายสานวนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ตั้งไว้
(๒) ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามกลุ่มของส่วนราชการหรือพื้นที่ตั้ง
ของส่วนราชการใด ให้จ่ายสานวนให้ตรงกับกลุ่มหรือพื้นที่ตั้งของส่วนราชการนั้น
(๓) ในกรณีที่ไม่มีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) หรือมีการตั้ง
คณะกรรมการวินิจ ฉัย ร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) ในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ตาม (๑) หรือ (๒) มีคาร้องทุกข์ค้างการพิจารณาอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งหากจ่ายสานวนให้แก่
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นอีก จะทาให้การพิจารณาล่าช้าหรือกระทบต่อความยุติธรรม ให้จ่ายสานวน
คาร้องทุกข์ตามที่ประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร
ข้อ ๔๑ กรรมการเจ้าของสานวนอาจกาหนดประเด็นให้พนักงานผู้รับผิดชอบสานวนวิเคราะห์
และพิจารณาทาความเห็นเสนอในเบื้องต้นประกอบการพิจารณาขององค์คณะวินิจฉัย เพื่อพิจารณาสั่งรับ
หรือไม่รับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณา ดังนี้

(๑) ถ้า เห็ น ว่ า เป็ น ค าร้ อ งทุ กข์ ที่ มี การด าเนิ น การโดยถู ก ต้อ งตามหลั กเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้
ในหมวด ๑ และเป็นคาร้องทุกข์ที่รับไว้พิจารณาได้ ก็ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคาสั่งรับคาร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณา
แล้วดาเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
(๒) ถ้ า เห็ น ว่ า เป็ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจนหรื อ ที่ ยั ง มี ก ารด าเนิ น การโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้มีคาสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ก็ให้เสนอองค์คณะวิ นิจฉัยเพื่อพิจารณา
มีคาวินิจฉัยต่อไป
(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นคาร้องทุกข์ที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๒ ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัย
เพื่อพิจารณามีคาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๔๒๖ ห้ามมิให้รับคาร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา
(๑) เป็นคาร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอานาจการวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตามข้อ ๗
(๒) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อ ๗
(๓) ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิร้องทุกข์แทนตามข้อ ๑๐
(๔) เป็นคาร้องทุกข์ที่ร้องทุกข์เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันตามข้อ ๘ เว้นแต่ ก.พ.ค. เห็นควร
รับไว้พิจารณาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
(๕) เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีคาวินิจฉัยหรือคาสั่งถึงที่สุดแล้ว
(๖) เป็นกรณีตามข้อ ๔๑ (๒)
ข้อ ๔๓ เมื่อได้รับ ความเห็นของกรรมการเจ้าของสานวนตามข้อ ๔๑ (๒) หรือ (๓)
ให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคาวินิจฉัยดังนี้
(๑)๗ ถ้าเห็น ว่าเป็น คาร้อ งทุกข์ที่รับไว้พิจารณาไม่ไ ด้ตามข้อ ๔๒ ก็ให้มีคาวินิจฉัยไม่รับ
เรื่อ งร้องทุกข์นั้น ไว้พิจ ารณาและสั่งจาหน่ายเรื่องร้องทุก ข์ดังกล่าวออกจากสารบบ หรือ ให้มีคาวินิจฉัย
ยกเลิกกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น และสั่งจาหน่ายเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวออกจากสารบบ

พ.ศ. ๒๕๕๖

๖

ข้อ ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

๗

ข้ อ ๔๓ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่า ด้ว ยการร้อ งทุก ข์แ ละการพิจ ารณาวินิจ ฉัย เรื่อ งร้อ งทุก ข์ (ฉบับ ที่ ๓)

คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ ก.พ.ค. เจ้าของสานวน
ตามวรรคหนึ่ง ให้นาเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วย
(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นคาร้องทุกข์ที่อาจรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้มีคาสั่งให้กรรมการเจ้าของสานวน
ดาเนินการตามกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป
ส่วนที่ ๒
กระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๔๔๘ เมื่อได้มีการสั่งรับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสานวนมีคาสั่ง
ให้ คู่กรณีในการร้ องทุกข์ทาคาแก้คาร้ องทุกข์ภ ายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ งหรือภายในระยะเวลา
ที่ กาหนด โดยส่ ง สาเนาคาร้ อ งทุ ก ข์ แ ละสาเนาหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปให้ ด้ ว ย ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร
กรรมการเจ้ า ของสานวนจะกาหนดประเด็ น ที่ คู่ ก รณี ใ นการร้ อ งทุ ก ข์ ต้ อ งชี้ แ จงหรื อ กาหนดให้ จั ด ส่ ง
พยานหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ไปให้ด้วยก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กาหนดไว้
ในข้อ ๔๙
ข้อ ๔๕ ให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทาคาแก้คาร้องทุกข์และคาชี้แจงตามประเด็นที่กาหนดให้
โดยชัดแจ้งและครบถ้วน พร้อมส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานการรับทราบหรือควรได้ทราบ
เหตุของการร้องทุกข์ โดยจัดทาสาเนาคาแก้คาร้องทุกข์ สาเนาคาชี้แจง และสาเนาพยานหลักฐานตามจานวน
ที่กรรมการเจ้าของสานวนกาหนด ยื่นภายในระยะเวลาตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่กรรมการเจ้าของสานวนเห็นว่าคาแก้คาร้องทุกข์หรือคาชี้แจงของคู่กรณี
ในการร้องทุกข์ หรือพยานหลักฐานที่ส่งมาให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ ให้สั่งให้คู่กรณีในการร้องทุกข์
แก้ไขเพิ่มเติมคาแก้คาร้องทุกข์หรือจัดทาคาชี้แจงเพิ่มเติม หรือส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

๘

ข้อ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่คู่กรณีในการร้องทุกข์มิได้จัดทาคาแก้คาร้องทุกข์และคาชี้แจงตามประเด็น
ที่กาหนดให้ชัดเจน พร้อมทั้งพยานหลักฐานยื่นต่อ กรรมการเจ้าของสานวนในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่า
คู่กรณีในการร้องทุกข์ย อมรับ ข้อเท็จ จริงตามข้อร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ และให้กรรมการเจ้าของสานวน
พิจารณาดาเนินการต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม
ข้อ ๔๘ การพิจ ารณาวินิจฉัย เรื่อ งร้องทุกข์ใ ห้กรรมการวินิจ ฉัยร้องทุกข์พิจารณาจาก
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินเรื่องนั้น ประกอบกับคาร้องทุกข์และคาแก้คาร้องทุกข์ ในกรณีจาเป็น
และสมควร ให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีอานาจดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๑๑๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การสรุปสานวน และการประชุมวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๔๙๙ เมื่อรับคาร้องทุกข์ไว้พิจารณาดาเนินการแล้ว หากกรรมการเจ้าของสานวนเห็นว่า
สามารถวินิจฉัยได้จากข้อเท็จจริงในคาร้องทุกข์นั้น โดยไม่ต้องดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ได้จากคาแก้คาร้องทุกข์ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องนั้น หรือข้อเท็จจริง
ที่ได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพียงพอต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสานวน
ทาบันทึกของกรรมการเจ้าของสานวนสรุปเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
บันทึกสรุปสานวนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในการร้องทุกข์
(๒) สรุปคาร้องทุกข์
(๓) สรุปคาแก้คาร้องทุกข์ (ถ้ามี)
(๔) สรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของสานวนแสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง
(๖) ความเห็น ของกรรมการเจ้าของสานวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย และคาขอ
ของผู้ร้องทุกข์
๙

ข้อ ๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ให้กรรมการเจ้าของสานวนเสนอบันทึกสรุปสานวนตามวรรคหนึ่งและสานวนพร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์นั้นทั้งหมดให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อ ๕๐ เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาบันทึกสรุปสานวนของกรรมการเจ้าของสานวน
หากเห็ น ว่าข้อ เท็จ จริง ที่ไ ด้ม ายัง ไม่เ พีย งพอหรือ มีข้อ ที่ค วรปรับ ปรุง ก็ใ ห้ก รรมการเจ้า ของสานวนรับ ไป
ด าเนิ น การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม หรื อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามค วามเห็ น ขององค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย
แล้วนาผลการดาเนินการเสนอให้องค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัย พิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาเพียงพอ
ต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๕๑ ต่อไป
ข้อ ๕๑ ในการพิจ ารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจัดให้มีการพิจารณา
หรือประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์มีโ อกาส
มาแถลงด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย เว้นแต่ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเรื่องร้ องทุกข์นั้นมีข้อเท็จจริง
ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือมีข้อเท็จจริงและประเด็นวินิจฉัยไม่ซับซ้อน และการมาแถลง
ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้๑๐
ในกรณีที่มีการประชุมและให้มีการแถลงตามวรรคหนึ่ ง เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้กาหนด
วันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสานวนแจ้งกาหนดวันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
พร้อมทั้งส่งสรุปคาร้องทุกข์และสรุปคาแก้คาร้องทุกข์ ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริงที่กรรมการเจ้าของสานวน
แสวงหาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อเปิดโอกาส
ให้คู่กรณีได้แถลงสรุปคาร้องทุกข์และคาแก้คาร้องทุกข์ของตน ทั้งนี้ คู่กรณีจะไม่มาในวันประชุมพิจารณาก็ได้
หากในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่มาในวันประชุมพิจารณา ก็ให้พิจารณาลับหลังไปได้
และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย

๑๐

พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓)

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่มีการประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง เมื่อเริ่มการประชุม
ให้กรรมการเจ้าของสานวนเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย แล้วให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณี
ในการร้องทุกข์แถลงด้วยวาจาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
คาแถลงด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์และของคู่กรณีในการร้องทุกข์ต้องกระชับและอยู่ในประเด็น
โดยไม่อาจยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฏในคาร้องทุกข์และคาแก้คาร้องทุกข์ได้
ส่วนที่ ๔
การทาคาวินิจฉัย
ข้อ ๕๓ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคาวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์
ไว้พิจารณาตามข้อ ๔๓ (๑) หรือมีคาวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ดังนี้ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือ
ยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดาเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กาหนด
ข้อ ๕๔๑๑ คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ขององค์คณะวินิจฉัย ให้นาความในข้อ ๑๖ หมวด ๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาวินิจฉัยขององค์คณะวินิจฉัย ให้นาเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณา เมื่อ ก.พ.ค. มีความเห็น
ประการใดแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยดาเนินการเพื่อให้มีคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ต่อไป
การเยียวยา หรือการดาเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ระหว่างที่ยังไม่มี
ระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องดังกล่าว ให้นาความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน

๑๑

ข้อ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๕๕๑๒ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ที่ร้องต่อ ก.พ.ค. ให้องค์คณะวินิจฉัยดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับคาร้องทุกข์ ถ้ามีความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาดังกล่าวได้ ให้ขยายเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน โดยให้บันทึกเหตุผลความจาเป็นไว้ด้วย
แต่ถ้าขยายเวลาแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณากาหนดมาตรการที่จะทาให้การพิจารณา
วินิจฉัยแล้วเสร็จโดยเร็ว และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๕๖ เมื่อได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และดาเนินการตามข้อ ๕๔ วรรคสองแล้ว ให้แจ้งให้คู่กรณี
ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองต่อไปได้
ข้อ ๕๗๑๓ คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ผูกพันคู่กรณีในการร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติตามคาวินิจ ฉัย ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาวินิจฉัย หรือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยในโอกาสแรก
ที่สามารถทาได้นับแต่ได้รับคาวินิจฉัย
ส่วนที่ ๕
การคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ข้อ ๕๘ ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์อาจคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ถ้าผู้นั้น
มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์

๑๒

ข้อ ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๓

ข้อ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์
การคัดค้านดังกล่าวต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบ
หรือถือว่าทราบคาสั่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้
ในหนังสือคัดค้านว่า จะทาให้การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้รับความจริงและความยุติธรรมอย่างไรด้วย
ข้ อ ๕๙ เมื่ อ มี ก ารยื่ น คาคั ด ค้ า นกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ ค นใด ให้ ป ระธาน ก.พ.ค.
แจ้งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านงดการปฏิบั ติหน้าที่ไว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการชี้ขาด
ในเรื่องการคัดค้านนั้นแล้ว
ในการพิจารณาคาคัดค้านให้ประธาน ก.พ.ค. พิจารณาจากคาคัดค้านและบันทึกชี้แจงของ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้าน หากประธาน ก.พ.ค. เห็นว่ามิได้เป็นไปตามคาคัดค้านและมีเหตุผล
สมควรที่จะให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้นาเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อพิจารณา
ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการวินิจฉั ย
ร้องทุกข์ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ แล้วให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่ป ระธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคาคัดค้านฟังขึ้น หรือมีเหตุผ ลพอที่จะฟังได้ว่าหากให้
ผู้ ถู ก คั ด ค้ า นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปอาจทาให้ ก ารพิ จ ารณาไม่ ไ ด้ ค วามจริ ง และความยุ ติ ธ รรม ให้ มี คาสั่ ง ให้
ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เรื่องนั้น แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบด้วย
ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. สั่งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้านถอนตัวจากการพิจารณา
ให้ป ระธาน ก.พ.ค. แต่งตั้งกรรมการวินิจ ฉัยร้องทุก ข์จากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเองปฏิบัติห น้าที่แทน
ตามความจาเป็น
ข้อ ๖๐ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีอันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ ๕๘
หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นที่อาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้ว่า ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรม
ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ และให้นาข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๖๑ การที่กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าที่หรือกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกสั่งให้ถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระทาใด ๆ ที่ได้
กระทาไปแล้ว แม้ว่าจะได้ดาเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นคาคัดค้าน
ส่วนที่ ๖
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์และพนักงานผู้รับผิดชอบสานวน
ข้อ ๖๒ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ. เป็นพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์
เพื่อปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การรับ คาร้องทุกข์ การตรวจคาร้องทุกข์ และการดาเนินการทางธุรการอย่างอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๖๓ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งพนักงานผู้รับผิดชอบสานวนทาหน้าที่ช่ว ยสนับสนุน
การดาเนิน งานของกรรมการเจ้าของสานวน เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์และปฏิบัติห น้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศราวุธ เมนะเศวต
ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๕ กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ หรือ ก.พ.ค. แล้วแต่กรณี ในกรณีที่เกิดความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได้ และบัญญัติให้คัดค้าน
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ด้วย ทั้งนี้ โดยให้การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ การยื่นคัดค้าน
และการพิจารณาคาคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ในกฎ ก.พ.ค. จึงจาเป็นต้องออกกฎ ก.พ.ค. นี้
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๑๔
ข้อ ๘ กรณีที่ได้ดาเนิน การตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้ว ยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาแล้วโดยชอบให้เป็นอันใช้ได้ สาหรับกรณีที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้พิจารณา
ดาเนินการตามกฎ ก.พ.ค. นี้
กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๕
ข้อ ๑๐ เรื่องร้องทุกข์เรื่องใดที่ได้มีการพิจารณาดาเนินการโดยถูกต้องตามกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่าด้ว ย
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เสร็จไปแล้วก่อนวันที่ กฎ ก.พ.ค.
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การพิจารณาดาเนินการดังกล่าวเป็นอันใช้ได้ ถ้าเรื่องร้องทุกข์ใดอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ให้พิจารณาดาเนินการตามกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้

๑๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๑๖/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๙ ก/หน้า ๓/๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

กฎ ก.พ.
วาดวยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๗๔ แห งพระราชบั ญญั ติร ะเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บัญ ญั ติ ใ หก ระทํ าได โ ดยอาศั ยอํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห ง กฎหมาย ก.พ.
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ.ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎ ก.พ. นี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมาแลวแตกรณี
“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ขาราชการพลเรือน
สามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด หารดวยสอง
เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

“ฐานในการคํานวณ” หมายความวา ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับ โดยแบงออกเปน
(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว มีผ ลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา มีคาต่ํากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ต่ํากวาซึ่งอยู
ถัดลงไป ก.พ. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา
“ชวงเงินเดือน” หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นต่ําถึงคากลาง หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แลวแตกรณี และชวงเงิน เดือนที่ ก.พ. ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย
ขอ ๓ ใหผูมี อํานาจสั่ งบรรจุแ ละแต งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ เป น ผูบัง คับบั ญชาผูมีอํ านาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน
ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่กํ าหนดไว ใ นกฎ ก.พ. นี้ และใหนํ าผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการที่ ได ดํา เนิน การตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๗๖ มาประกอบการพิจารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อ นเงิน เดือ นใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อ นไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อ ใหขา ราชการพลเรือนสามัญทุก คนไดรั บการเลื่อ นเงิน เดื อ นในอั ตราร อยละที่ เทากั น
จะกระทํามิได
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ
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ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ ๖ ให ก.พ. กําหนดคากลาง ฐานในการคํานวณ และชวงเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้
แลวใหสํานักงาน ก.พ. แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล
การแจงผลการเลื่อนเงิน เดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน
ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย
ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(๖) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(๙) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึง
วันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหนําขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ ไปชวยราชการ
ในตางกระทรวง ทบวง กรม ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
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ปฏิบั ติงานในครึ่งปที่แ ลวมาของข าราชการพลเรือนสามัญผู นั้นทุ กตํ าแหนงและทุ กแห งมาประกอบ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย
ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หรือถูกสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ก.พ. กําหนด
ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได
ขอ ๑๓ ในกรณี ที่ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว า โทษ
ภาคทัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไม
เลื่ อนเงิน เดื อ นมาแล วเพราะเหตุที่ ถู กลงโทษทางวิ นัย หรือ ถู กศาลพิ พากษาในคดีอ าญาให ล งโทษ
จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผ ลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๑๕ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือ นใหผูนั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ
ขอ ๑๖ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายนหรือ ๑ ตุลาคม ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย
ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว หากผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น
ต่ํากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น
ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย แตผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ในกรณี ที่ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดไมอยูใ นหลักเกณฑที่จ ะไดรับ การเลื่อ นเงิ น เดือ น
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงิน เดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา อ.ก.พ.
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา ถา ก.พ. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ ก.พ.นี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด
ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด ระดับใด
ยังมีผลใชบังคับอยู คําวา “เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามกฎ ก.พ. นี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ สําหรับครึ่งปหลังของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงของ
ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน
๓๖,๐๒๐ บาท
(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือน
ไมเกิน ๖๔,๓๔๐ บาท
ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขั้นสูงของประเภทตําแหนง และระดับ
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. สมควรกําหนดใหการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ และการประพฤติตน จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

