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Preface 
The Civil Service Act B.E. 2551 stipulates that the Merit System Protection Commission 

(MSPC) be established. According to article 114, 115 and 121 of the act, the MSPC is tasked with  

the consideration of appeals filed by a person subject to a punishment order under this Act or discharged 

from government service under section 110 (1), (3), (5), (6), (7) and (8). The framework for appeals and 

consideration of appeals, according to the Civil Service Act, needs to be developed and the MSPC is 

required to issue relevant MSPC Rules. 

The MSPC therefore laid down the Rules on Appeals and consideration of Appeals 

B.E. 2551. The said rules provides criteria for filing appeals and appeal consideration procedures aiming 

to create a systematic, standardized, efficient and effective appeal ruling practice. Consequently, 

understanding the MSPC rules thoroughly will facilitate the implementation of the appeal system and 

appeal consideration procedures. 

The Bureau of Merit Protection, which is part of the Office of the Civil Service 

Commission, realizes that information regarding the merit system protection in the Thai Civil Service 

needs to be publicly disseminated. Public dissemination will also enhance cooperation and information 

exchange between ASEAN countries from 2015 when the full functioning of the ASEN community will be 

effective. The English version of the MSPC rules on Appeals and Consideration of Appeals  

B.E. 2551 and its revisions have therefore been published for the interest of the general public. 
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MSPC Rules 

on Appeals and Consideration of Appeals 
B.E. 2551 (2008) 

 
 Whereas it is expedient to prescribe rules and procedures for appeals and consideration of appeals; 

 By virtue of section 31 (5), section 114 paragraph two, section 115 and section 121 of the Civil 

Service Act B.E. 2551 (2008), the MSPC hereby issues MSPC Rules, as follows: 

 Article 1.  These MSPC Rules are called the “MSPC Rules on Appeals and consideration of 

Appeals B.E. 2551 (2008).” 

 Article 2.  These MSPC Rules shall come into force as from the date of their publication in the 

Government Gazette. 

 Article 3.  In these MSPC Rules: 

 “appellant” means a person entitled to file an appeal and a person authorized to file an appeal  

on behalf of another; 

 “party” means the appellant and respondent in the appeal; 

 “respondent” means a supervising official who imposes a disciplinary punishment or orders  

the discharge from government service pursuant to section 110 (1), (3), (5), (6), (7) and (8) of the Civil 

Service Act B.E. 2551 (2008) which constitutes the cause of an appeal; 

 “appeals clerk” means an official of the OCSC who is designated to carry out acts relating to  

the receipt and screening of appeals; 

 “legal officer in charge of the case” means a legal officer of the OCSC who is assigned to take 

charge of an appeals case record; 

 “legal officer commissioner” means a legal officer of a case as assigned by the OCSC to prepare 

and deliver an appeals statement for a Commission; 

 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

 
 

กฎ ก.พ.ค. 
วา่ดว้ยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

โดยทีเป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิีการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๑ 

แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก.พ.ค. จึงออกกฎ ก.พ.ค. ไว ้ดงัต่อไปนี 
ข้อ ๑  กฎ ก.พ.ค. นีเรียกว่า “กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ข้อ ๒  กฎ ก.พ.ค. นีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ข้อ ๓  ในกฎ ก.พ.ค. นี 
“ผูอุ้ทธรณ์” หมายความวา่ ผูม้ีสิทธิอุทธรณ์ และผูท้ีรับมอบหมายใหอุ้ทธรณ์แทน 
“คู่กรณี” หมายความวา่ ผูอุ้ทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 
“คู่กรณีในอุทธรณ์” หมายความวา่ ผูบ้งัคบับญัชาผูส้ังลงโทษทางวินยัหรือสังให้ออกจากราชการ 

ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 

“พนักงานผู ้รับอุทธรณ์” หมายความว่า เจ้าหน้าทีทีสํานักงาน  ก .พ .  ได้มอบหมายให้เป็น
ผูด้าํเนินการเกียวกบัการรับอุทธรณ์ การตรวจหนงัสืออุทธรณ์ 

“นิติกรผูร้ับผิดชอบสํานวน” หมายความว่า นิติกรทีสํานกังาน ก.พ. ไดม้อบหมายให้รับผิดชอบ
สาํนวนเรืองอุทธรณ์ 

“นิติกรผูแ้ถลง” หมายความวา่ นิติกรผูแ้ถลงประจาํสํานวนทีสํานกังาน ก.พ. ไดม้อบหมายให้เป็น 
ผูแ้ถลงเรืองอุทธรณ์ต่อองคค์ณะวนิิจฉยั 
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 “member of the appeal commission” means a member of the MSPC and person appointed by  

the MSPC to act as a member of the appeal commission; 

 “Commission” means the MSPC or an appeal commission appointed by the MSPC to perform  

the function of appeals consideration, which must consist of at least two members of the appeal 

commission in order to constitute a Commission; 

 “member in charge of the case” means a commissioner of the MSPC, member of the appeal 

commission and chairman of the appeal commission who is appointed by the chairman of the MSPC  

to take charge of an appeals case record; 

 Article 4.  The Chairman of the MSPC shall have charge and control of the execution of  

these MSPC Rules and shall have the power to issue notifications or orders for the implementation of  

these MSPC Rules. 

 In the event of a problem arising in regard to the implementation of these MSPC Rules,  

the Chairman of the MSPC may consult the MSPC meeting in support of his/her consideration. 

 

Chapter I 
General Provisions 

 
 Article 5.  The appeals procedure of the MSPC is based on an inquisitorial approach as provided by 

these MSPC Rules. 

 In the case where a law or regulation under paragraph one does not provide for a matter 

specifically, proceedings shall be taken in accordance with the law on administrative procedures. 

 Article 6.  The time periods provided under these MSPC Rules or as found appropriate by  

the Chairman of the MSPC, or as requested by a party, may be shortened or extended by the Chairman of 

the MSPC as necessary in the interest of justice. 

 Article 7.  In the event of a failure to comply with the rules and procedures provided under these 

MSPC Rules in regard to the proceedings for filing and screening of appeals, fact-finding, case 

summarization, hearing of evidence or other proceedings prior to a determination; upon the Commission 

finding it appropriate or upon a request by a party prejudiced by such non-compliance, the Commission 

shall have the power to annul the proceedings in contravention of MSPC Rules, either  

in whole or in part, or order its correction, or issue an order otherwise as deemed appropriate. 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 
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“กรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์” หมายความวา่ กรรมการ ก.พ.ค. และบุคคลซึงไดร้ับแต่งตงัจาก ก.พ.ค. 
เพือเป็นกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

“องค์คณะวินิจฉัย” หมายความว่า ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ที ก .พ.ค. ตัง 
เพือทาํหน้าทีเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉัยเรืองอุทธรณ์ และต้องมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อย่างน้อยสองคน  
จึงจะเป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

“กรรมการเจ้าของสํานวน” หมายความว่า กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และ
ประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึงได้รับแต่งตังจากประธาน ก.พ.ค. ให้เป็นผูร้ับผิดชอบสํานวน 
เรืองอุทธรณ์ 

ข้อ ๔  ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี และให้มีอาํนาจออกประกาศหรือคาํสัง 
เพือประโยชน์ในการปฏิบตัิตามกฎ ก.พ.ค. นี 

ในกรณีทีมีปัญหาเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎ ก.พ.ค. นี  ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือทีประชุม ก.พ.ค. 
เพือประกอบการพิจารณาวนิิจฉยัก็ได ้

 
หมวด ๑  
บททัวไป 

 
ข้อ ๕  วิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามทีกําหนด 

ในกฎ ก.พ.ค. นี 
ในกรณีทีกฎหมายหรือระเบียบตามวรรคหนึงมิได้กาํหนดเรืองใดไวโ้ดยเฉพาะ ให้ดาํเนินการ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
ข้อ ๖  ระยะเวลาตามทีกําหนดไวใ้นกฎ ก .พ.ค. นี หรือตามทีประธาน ก .พ.ค. เห็นสมควร  

หรือคู่กรณีมีคาํขอ ประธาน ก.พ.ค มีอาํนาจยน่หรือขยายไดต้ามความจาํเป็นเพือประโยชน์แห่งความยตุิธรรม 
ข้อ ๗  ในกรณีทีมิได้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดในกฎ ก.พ.ค. ในส่วนที

เกียวกบักระบวนพิจารณาในการเสนอเรืองอุทธรณ์และตรวจอุทธรณ์ การแสวงหาขอ้เท็จจริง การสรุปสํานวน 
การรับฟังพยานหลกัฐาน หรือในการดาํเนินกระบวนพิจารณาอยา่งอืนก่อนมีคาํวินิจฉยั เมือองคค์ณะวินิจฉยั
เห็นสมควรหรือเมือคู่กรณีฝ่ายทีเสียหายเนืองจากการทีมิได้ปฏิบตัิเช่นว่านันมีคาํขอ องค์คณะวินิจฉัย 
มีอาํนาจสังยกเลิกกระบวนพิจารณาทีผิดกฎ ก.พ.ค. นนัเสียทงัหมด หรือบางส่วน หรือสังแกไ้ข หรือมีคาํสัง
ในเรืองนนัอยา่งหนึงอยา่งใดตามทีเห็นสมควร 
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 The provisions under paragraph one may be invoked by the prejudiced party at any time prior to 

an order or determination, provided that the invocation is not made later than eight days as from the date of 

knowledge of such cause or after the party has ratified such act. 

 The annulment of proceedings under paragraph one which is not attributable to a party’s failure  

to carry out proceedings within the period prescribed by law, MSPC Rules or as prescribed by  

a Commission, shall not bar the retaking of proper proceedings. 

 Article 8.  Any submission of request or petition to the MSPC in the proceedings of the MSPC 

shall be made in writing except where an oral submission is permitted by the MSPC, in which case  

the MSPC shall record the submission in the proceedings report. 

 Article 9.  All records of inquisition, hearings or other proceedings shall be entered in  

the proceedings report of the appeals case record. 

 A proceedings report shall contain details of the case number, names of the Commission 

members, names of the parties, place, date and time of proceedings, a brief description of the subject 

matter, and signatures of the Commission members.  In the case where proceedings are carried out in the 

presence of a party or a witness, the party or witness shall also affix his/her signature in the proceedings 

report. 

 Article 10.  If a party, witness or any person who is required to affix a fingerprint, cross or other 

mark in lieu of a signature in the proceedings report, record or any documents to express acknowledgement of 

the report or record, or in order to verify the reading or service of such document, if the act was evidenced 

and certified by the signatures of two witnesses, it shall be deemed as a signature.  However, if the act  

was done in the presence of the Commission, the certifying signatures of two witnesses shall not be required. 

 If a party, witness or person who is required to affix a signature in such report, record or document 

is unable to affix a signature or refuses to affix a signature, the cause for such absence of signature shall be 

recorded. 

 Article 11.  The submission of document or evidence to the MSPC may be made by a party  

in person or through an authorized person to the MSPC or an officer of the MSPC, or by registered post.  

In the case of a submission by registered post, the date stamped on the document envelope by the originating 

post office shall be deemed as the submission date of the document or evidence to the MSPC. 

 The grant of authority to another person to submit a document or evidence shall be made  

in writing signed by the grantor, grantee and witness. 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 
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ขอ้ความดงักล่าวตามวรรคหนึง คู่กรณีฝ่ายทีเสียหายอาจยกขึนได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคาํสัง  
หรือคาํวนิิจฉยั แต่ตอ้งไม่เกินแปดวนันบัแต่วนัทีทราบถึงเหตุดงักล่าว หรือมิไดใ้หส้ัตยาบนัแก่การนนั 

การยกเลิกกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึง อนัมิใช่เรืองทีคู่กรณีละเลยไม่ดาํเนินกระบวนพิจารณา 
เรืองนันภายในระยะเวลาทีกฎหมาย กฎ ก.พ.ค. หรือทีองค์คณะวินิจฉัยกาํหนดไว ้ไม่ตดัสิทธิคู่กรณีนัน  
ในอนัทีจะดาํเนินกระบวนพิจารณานนัใหม่ใหถู้กตอ้งได ้

ข้อ ๘  การทาํคาํขอหรือคาํร้องต่อ ก.พ.ค. ในกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. ให้ทาํเป็นหนงัสือ 
เวน้แต่ ก.พ.ค. จะอนุญาตให้ทาํดว้ยวาจา ในกรณีเช่นนีให้ ก.พ.ค. พิจารณาจดแจง้ขอ้ความนนัไวใ้นรายงาน
กระบวนพิจารณา 

ข้อ ๙  ให้มีการจดแจง้รายงานการไต่สวน การนงัพิจารณา หรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ 
ไวใ้นรายงานกระบวนพิจารณารวมไวใ้นสาํนวนเรืองอุทธรณ์ทุกครัง 

รายงานกระบวนพิจารณานนั ให้มีรายละเอียดเกียวกบัเลขเรืองที ชือองค์คณะวินิจฉัย ชือคู่กรณี 
สถานที วนัและเวลาทีดาํเนินการ ขอ้ความโดยย่อเกียวกบัเรืองทีกระทาํ และลายมือชือองค์คณะวินิจฉัย  
ในกรณีทีกระบวนพิจารณาใดกระทาํต่อหน้าคู่กรณีฝ่ายหนึงฝ่ายใดหรือพยาน ให้คู่กรณีหรือพยานดงักล่าว
ลงลายมือชือไวใ้นรายงานกระบวนพิจารณาดว้ย 

ข้อ ๑๐  ถา้คู่กรณี พยาน หรือบุคคลใด จะตอ้งลงลายพิมพน์ิวมือ แกงได หรือเครืองหมายอยา่งอืน
แทนการลงลายมือชือในรายงานกระบวนพิจารณา บนัทึก  หรือเอกสารใด เพือแสดงการรับรู้รายงานหรือ
บนัทึกนนั หรือเพือรับรองการอ่านหรือส่งเอกสารนนั หากกระทาํโดยมีพยานลงลายมือชือรับรองไวด้ว้ย 
สองคนแลว้ ให้ถือเสมอกบัการลงลายมือชือ  แต่ถา้กระทาํต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย ไม่จาํตอ้งมีลายมือชือ 
ของพยานสองคนรับรอง 

ถา้คู่กรณี พยาน หรือบุคคลทีจะตอ้งลงลายมือชือในรายงาน บนัทึก หรือเอกสารดงักล่าว ลงลายมือชือ
ไม่ไดห้รือไม่ยอมลงลายมือชือ ใหจ้ดแจง้เหตุทีไม่มีลายมือชือเช่นวา่นนัไว ้

ข้อ ๑๑  การยืนเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อ ก.พ.ค. คู่กรณีจะยืนด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 
ให้ผูอ้ืนยืนต่อ ก.พ.ค. หรือต่อพนกังานเจา้หนา้ทีของ ก.พ.ค. หรือจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้ในกรณีที
ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ให้ถือวา่วนัทีทีทาํการไปรษณียต์น้ทางประทบัตรารับทีซองส่งเอกสารเป็นวนัที
ยนืเอกสารหรือพยานหลกัฐานต่อ ก.พ.ค. 

การมอบฉันทะให้ผูอ้ืนยืนเอกสารหรือพยานหลักฐาน ให้ทาํเป็นหนังสือลงลายมือชือผูม้อบ  
ผูร้ับมอบ และพยาน 
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 Article 12.  In the case where the MSPC or officer of the MSPC is required to serve notice or send 

any document to a party or related person, if such person or a representative of such person does not 

acknowledge the notice or does not accept the document from the MSPC or officer of the MSPC,  

the notice shall be served in writing or the document shall be sent by reply registered post, except where 

the MSPC orders the notice to be served or documents to be sent by other means. 

 In the case where a party or related person submits a request to the MSPC for a notice to be served 

or a document to be sent by other means, a party or person submitting the request must provide expenses 

arising from the service of notice or delivery of documents by such means. 

 Article 13.  When serving a notice in writing or sending a document by reply registered post,  

the date specified in the reply slip shall be deemed as the date of receiving notice.  If a date does not 

appear on the reply slip, the day upon the expiration of seven days as from the posting date shall be deemed as 

the date of receiving notice, except where it can be proven that the notice or document was received before 

or after such date, or that it was not received. 

 When serving a notice or sending a document by other means pursuant to an order of the MSPC, 

the MSPC shall also prescribed a day to be deemed as the date of receiving notice for the recipient. 

 Article 14.  When serving a notice in writing or sending a document by way of delivery by  

an officer of the MSPC or other person, if the recipient refuses to accept or if at the time of delivery  

the recipient is not found, the letter or document shall be placed or posted in a conspicuous location at  

such place in the presence of a police officer, other official, local administration official, sub-district 

headman, sub-district medical officer, sub-district law enforcement headman, village chief or assistant 

village chief, and it shall be deemed that the recipient received notice on the day of placing or posting of 

the letter or document. 

 In the case where the recipient is not found, the letter or document may be delivered to another person 

of legal age residing or working at such place, and it shall be deemed that the recipient received notice  

on the date of delivery of the letter or document to such person. 

 When carrying out processes under paragraph one and paragraph two, the letter or document  

shall be delivered, placed or posted during the day time between dawn and dusk, and an officer of the MSPC 

or deliverer shall submit the receipt signed by the recipient or submit the delivery report of the letter or 

document signed by the officer of the MSPC or deliverer, as the case may be, to the MSPC for compilation 

in the case record. 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๔ 
 

ข้อ ๑๒  ในกรณีที ก.พ.ค. หรือพนกังานเจา้หนา้ทีของ ก.พ.ค. ตอ้งแจง้ขอ้ความ หรือตอ้งส่งเอกสารใด
ให้แก่คู่กรณีฝ่ายหนึงฝ่ายใดหรือบุคคลทีเกียวข้อง ถ้าผูน้ันหรือผูแ้ทนของผูน้ันมิได้รับทราบข้อความ  
หรือมิไดร้ับเอกสารจาก ก.พ.ค. หรือพนกังานเจา้หนา้ทีของ ก.พ.ค. ให้แจง้ขอ้ความเป็นหนงัสือ หรือส่งเอกสาร
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ เวน้แต่ ก.พ.ค. จะมีคาํสังใหแ้จง้ขอ้ความ หรือส่งเอกสารโดยวธิีอืน 

ในกรณีทีคู่กรณีหรือบุคคลทีเกียวขอ้งยนืคาํขอต่อ ก.พ.ค. เพือขอให้มีการแจง้ขอ้ความ หรือส่งเอกสาร
โดยวิธีอืน คู่กรณีหรือบุคคลซึงยืนคาํขอตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการแจง้ขอ้ความ หรือส่งเอกสาร
โดยวธิีดงักล่าว 

ข้อ ๑๓  การแจง้ขอ้ความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่า
วนัทีระบุในใบตอบรับเป็นวนัทีไดร้ับแจง้ หากไม่ปรากฏวนัทีในใบตอบรับ ใหถ้ือวา่วนัทีครบกาํหนดเจ็ดวนั 
นบัแต่วนัส่งเป็นวนัทีไดร้ับแจง้ เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ไดร้ับก่อนหรือหลงัจากวนันนั หรือไม่ไดร้ับ 

การแจง้ขอ้ความหรือส่งเอกสารโดยวิธีอืนตามคาํสัง ก.พ.ค. ให้ ก.พ.ค. กาํหนดวนัทีถือว่าผูร้ับ
ไดร้ับแจง้ไวด้ว้ย 

ข้อ ๑๔  การแจง้ขอ้ความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสารโดยวิธีให้พนักงานเจา้หน้าทีของ ก.พ.ค.  
หรือบุคคลอืนนําไปส่ง ถ้าผูร้ับไม่ยอมรับหรือถ้าในขณะนําไปส่งไม่พบผูร้ับ ให้วางหรือปิดหนังสือ  
หรือเอกสารนนัไวใ้นทีซึงเห็นไดง้่าย ณ สถานทีนนัต่อหนา้เจา้พนกังานตาํรวจ ขา้ราชการอืน พนกังานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน กาํนัน แพทยป์ระจาํตาํบล สารวตัรกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น หรือผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 
และใหถ้ือวา่ผูร้ับไดร้ับแจง้ในวนัทีวางหรือปิดหนงัสือหรือเอกสารนนั 

ในกรณีทีไม่พบผูร้ับ จะส่งหนังสือหรือเอกสารแก่บุคคลอืนซึงบรรลุนิติภาวะทีอยู่หรือทาํงาน 
ในสถานทีนนัก็ได ้และใหถ้ือวา่ผูร้ับไดร้ับแจง้ในวนัทีไดส้่งหนงัสือหรือเอกสารใหแ้ก่บุคคลนนั 

การดาํเนินการตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้ส่ง วาง หรือปิดหนังสือหรือเอกสารในเวลา
กลางวนัระหวา่งพระอาทิตยข์ึนถึงพระอาทิตยต์ก และให้พนกังานเจา้หนา้ทีของ ก.พ.ค. หรือบุคคล ผูน้าํไปส่ง 
มอบใบรับลงลายมือชือผูร้ับ หรือมอบรายการส่งหนงัสือหรือเอกสารลงลายมือชือพนกังานเจา้หน้าทีของ 
ก.พ.ค. หรือบุคคลผูน้าํไปส่ง แลว้แต่กรณี ต่อ ก.พ.ค. เพือรวมไวใ้นสาํนวน 
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 A receipt or report under paragraph three must specify the means of delivery, time and date of 

delivery of letter or document, as well as the name of the officer of the MSPC or deliverer.  Such receipt or 

report may be made by a written entry on the original copy of the letter or document submitted to the 

MSPC. 

 Article 15.  A document or evidence submitted by a party to the MSPC or obtained by the MSPC 

shall be opened for inspection, acknowledgement, copying or request for a certified copy by a party and 

the MSPC shall send a copy to the party under these MSPC Rules, except where non-disclosure  

is protected by law, or where the MSPC finds it necessary to withhold disclosure in order to avoid 

detriment to operations of the state. 

 In the case where a document or evidence is classified, contains an inappropriate content,  

or contains a potentially derogatory or defamatory remark on a person, it shall be the MSPC’s discretion  

to deny a party’s opportunity to examine, acknowledge, make a copy, request for a certified copy, or to withhold 

sending a copy to the party, provided that the MSPC retains the power to prepare a summary and provide 

the party with an opportunity to inspect, acknowledge or make a copy of the summary or request for  

a certified copy of the summary or to send a copy of the summary to the party. 

 Article 16.  A witness, only with respect to his/her testimony in the case record, or an interested 

third party may submit a request to the MSPC to inspect all or selected documents in the case records, or to make 

a copy or request for a certified copy.  However, permission shall not be granted to: 

 (1) a third party in a case record in closed proceedings; 

 (2) a witness or third party in a case record which the MSPC has prohibited the inspection  

or copying of all or selected documents in order to maintain public order or public interest; 

 (3) a witness or third party in the case where the non-disclosure is protected by law, or in a case 

where the MSPC finds it necessary to withhold disclosure in order to avoid detriment to operations of  

the state. 

 Article 17.  A party, witness or third party is not entitled to inspect or make a copy of a document 

prepared by an officer of the MSPC, legal officer in charge of the case, legal officer commissioner, 

member in charge of the case or Commission for internal use, and is also not entitled to request for  

a certified copy of such document. 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๕ 
 

ใบรับหรือรายงานตามวรรคสาม ตอ้งระบุวธิีส่ง เวลา วนั เดือน ปีทีส่งหนงัสือหรือเอกสาร รวมทงั
ชือพนกังานเจา้หน้าทีของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผูน้าํไปส่ง  ใบรับหรือรายงานดงักล่าวจะทาํโดยวิธีจดลงไว ้
ทีหนงัสือหรือเอกสารตน้ฉบบัซึงยนืต่อ ก.พ.ค. ก็ได ้

ข้อ ๑๕  เอกสารหรือพยานหลกัฐานทีคู่กรณียืนต่อ ก.พ.ค. หรือที ก.พ.ค. ได้มา ให้เปิดโอกาส 
ให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คดัสําเนา หรือขอสําเนาอนัรับรองถูกตอ้ง และ ก.พ.ค. อาจส่ง สําเนาให้คู่กรณี 
ตามกฎ ก.พ.ค. นี เวน้แต่กรณีทีมีกฎหมายคุม้ครองให้ไม่ตอ้งเปิดเผย หรือกรณีที ก.พ.ค. เห็นว่าจาํเป็นตอ้ง 
ไม่เปิดเผยเพือมิใหเ้กิดความเสียหายแก่การดาํเนินงานของรัฐ 

ในกรณีทีเอกสารหรือพยานหลักฐานมีการกําหนดชันความลับไว  ้มีข้อความทีไม่เหมาะสม  
หรือมีขอ้ความทีอาจเป็นการดูหมินหรือหมินประมาทบุคคลใด ให้อยูใ่นดุลพินิจของ ก.พ.ค. ทีจะไม่เปิดโอกาส
ให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ คดัสําเนา ขอสําเนาอนัรับรองถูกตอ้ง หรือไม่ส่งสําเนาให้คู่กรณี ทงันี ไม่เป็น 
การตดัอาํนาจ ก.พ.ค. ทีจะจดัให้มีการทาํสรุปเรืองและเปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบ หรือคดัสําเนา
สรุปเรือง หรือขอสาํเนาอนัรับรองถูกตอ้งของสรุปเรือง หรือส่งสาํเนาสรุปเรืองดงักล่าวใหคู้่กรณี 

ข้อ ๑๖  พยานเฉพาะในส่วนทีเกียวกับการให้ถ้อยคาํของตนในสํานวน หรือบุคคลภายนอก 
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย อาจยืนคาํขอต่อ ก.พ.ค. เพือขอตรวจดูเอกสารทงัหมดหรือบางฉบบัในสํานวน หรือขอคดัสําเนา
หรือขอสาํเนาอนัรับรองถูกตอ้งก็ได ้แต่ทงันี หา้มอนุญาตเช่นวา่นนัแก่ 

(๑) บุคคลภายนอก ในสาํนวนทีพิจารณาโดยไม่เปิดเผย 
(๒) พยานหรือบุคคลภายนอก ในสาํนวนที ก.พ.ค. ห้ามการตรวจหรือคดัสําเนาเอกสารในสํานวน

ทงัหมดหรือบางฉบบัเพือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือประโยชน์สาธารณะ 
(๓) พยานหรือบุคคลภายนอก ในกรณีทีกฎหมายคุม้ครองให้ไม่ตอ้งเปิดเผย หรือกรณี ที ก.พ.ค. 

เห็นวา่จาํเป็นตอ้งไม่เปิดเผย เพือมิใหเ้กิดความเสียหายแก่การดาํเนินการของรัฐ 
ข้อ ๑๗  คู่กรณี พยาน หรือบุคคลภายนอกไม่อาจขอตรวจดูหรือขอคดัสําเนาเอกสาร ทีพนกังาน

เจ้าหน้าทีของ ก.พ.ค. นิติกรผูร้ับผิดชอบสํานวน นิติกรผูแ้ถลง กรรมการเจา้ของสํานวน หรือองค์คณะ
วนิิจฉยัจดัทาํขึนเพือใชเ้ป็นการภายใน ทงัไม่อาจขอสาํเนาอนัรับรองถูกตอ้งของเอกสารนนั 
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 Article 18.  When inspecting or copying a document in the case record, the requestor under article 15 

and article 16 or a person authorized by the requestor shall carry out the inspection or copying in accordance with 

the rules, procedures and conditions prescribed by the Chairman of the MSPC in view of providing 

facilitation or securing the safety of such document. 

 A copy of the determination or order of a Commission shall not be made prior to the notification 

of such determination or order. 

 The certification of a document copy shall be executed by an officer designated by the MSPC. 

 Article 19.  If the case record, filing document of a party, evidence, report of proceedings, 

determination or any other document compiled in the record of a case pending review or pending 

implementation of determination becomes missing, or deteriorates in whole or in part, and such an event 

hinders a consideration, order or compliance with an implementation of determination, upon the MSPC 

finding it appropriate or upon a request by a related party, the MSPC shall order the party or person in 

possession of such document to send a certified copy to the MSPC.  If such a copy cannot be found wholly 

or partially, the MSPC may order a reconsideration of the appeal or order otherwise as deemed appropriate 

in the interest of justice. 

 Article 20.  In the interest of convenience, expeditiousness and fairness in the proceedings,  

the Commission or member in charge of the case may order that a communication between and amongst 

the Commission or member in charge of the case be carried out by facsimile, electronic means or other 

information technology in lieu of or in conjunction with the post.  Account shall be taken of the necessity, 

urgency and suitability to the subject matter communicated, including the amount and characteristic of  

the document or other relevant materials. 

 In order to facilitate a party, witness or related person, the MSPC may order that service of notice 

or delivery of document between the MSPC and the party, witness or related person be made by the means 

under paragraph one.  In this regard, the MSPC shall also prescribe the imputed date of receiving notice or 

receipt of document. 

 Article 21.  A case record, filing document of a party, evidence, report of proceedings, 

determination, order or other document compiled in the case record, regardless of whether it is an original 

copy or a duplicate copy, if the Commission finds it appropriate, may be returned, stored or presented in 

electronic form. 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๖ 
 

ข้อ ๑๘  การตรวจดูหรือการคัดสําเนาเอกสารในสํานวน  ให้ผู ้ขอตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖  
หรือบุคคลซึงไดร้ับมอบอาํนาจจากผูข้อเป็นผูต้รวจดูหรือคดัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีประธาน 
ก.พ.ค. กาํหนด  เพือความสะดวกหรือเพือความปลอดภยัของเอกสารนนั  

หา้มคดัสาํเนาคาํวนิิจฉยัหรือคาํสังขององคค์ณะวินิจฉยัก่อนทีจะมีการแจง้คาํวินิจฉยัหรือคาํสังนนั 
การรับรองสาํเนาเอกสาร ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีตามที ก.พ.ค. กาํหนด เป็นผูร้ับรอง  

ข้อ ๑๙  ถ้าสํานวน เอกสารของคู่กรณี พยานหลกัฐาน รายงานกระบวนพิจารณาคาํวินิจฉัย หรือ
เอกสารอืนใดทีรวมไวใ้นสํานวนซึงยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือรอการดาํเนินการตามคาํวินิจฉัย 
สูญหายไป หรือบุบสลายทงัหมดหรือบางส่วน และกรณีดงักล่าวเป็นการขดัขอ้งต่อการพิจารณาวินิจฉัย  
การมีคาํสัง หรือการดาํเนินการตามคาํวินิจฉัย  เมือ ก.พ.ค. เห็นสมควรหรือคู่กรณีฝ่ายทีเกียวขอ้งมีคาํขอ  
ให ้ก.พ.ค. สังใหคู้่กรณีหรือบุคคลผูถ้ือเอกสารนนันาํสาํเนาทีรับรองถูกตอ้งมาส่งต่อ ก.พ.ค.  ถา้สําเนาเช่นวา่นนั
ทงัหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้  ก.พ.ค. อาจมีคาํวินิจฉัยให้พิจารณาอุทธรณ์นันใหม่ หรือมีคาํสังอย่างอืน
ตามทีเห็นสมควรเพือประโยชน์แห่งความยตุิธรรม 

ข้อ ๒๐  เพือใหก้ระบวนพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเทียงธรรม องคค์ณะวินิจฉยั หรือ
กรรมการเจา้ของสํานวนอาจมีคาํสังให้การติดต่อสือสารระหว่างองค์คณะวินิจฉัย หรือกรรมการเจา้ของ
สํานวนด้วยกันกระทาํโดยโทรสาร สืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอืน  
แทนการติดต่อโดยทางไปรษณียห์รือประกอบกนัก็ได ้โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสม
แก่ลกัษณะเนือหาของเรืองทีทาํการติดต่อ รวมทงัจาํนวนและลกัษณะของเอกสารหรือวตัถุอืนทีเกียวขอ้ง 

เพืออาํนวยความสะดวกแก่คู่กรณี พยาน หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง ก.พ.ค. อาจมีคาํสังให้การแจ้ง
ขอ้ความหรือการส่งเอกสารระหว่าง ก.พ.ค. กับคู่กรณี พยาน หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง กระทาํโดยวิธีการ 
ตามวรรคหนึงก็ได ้โดยให ้ก.พ.ค. กาํหนดวนัทีถือวา่ไดร้ับแจง้ขอ้ความหรือเอกสารไวด้ว้ย 

ข้อ ๒๑  สํานวน เอกสารของคู่กรณี พยานหลกัฐาน รายงานกระบวนพิจารณา คาํวินิจฉัย คาํสัง 
หรือเอกสารอืนใดทีรวมไวใ้นสํานวน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารตน้ฉบบัหรือสําเนาคู่ฉบบั ถา้องค์คณะวินิจฉัย
เห็นสมควร จะมีคาํสงัใหส้่งคืน เก็บรักษา หรือนาํเสนอในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้
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Chapter II 
Filing and Screening of Appeal 

    
 Article 22.  The appellant must be a person entitled to file an appeal with the MPSC under the law 

on civil service and as prescribed under these MSPC Rules. 

 Article 23.  In the case where a person entitled to file an appeal with the MSPC under the law  

on civil service dies before exercising the right to appeal, the heir entitled to receive devolved pension of 

such person shall have the right to file an appeal on the latter’s behalf. 

 In the case where there are several heirs or an heir is an incompetent or quasi-incompetent person, 

if such heirs wish to appeal on behalf of the deceased under paragraph one, the provisions of the law on 

administrative procedures and the civil and commercial code on competence shall be analogized and 

applied mutatis mutandis as the case may be. 

 Article 24.  A person entitled to file an appeal may appoint an attorney or other person of legal 

age to carry out an appeal on his/her behalf for one of the following necessary causes: 

 (1) an illness preventing the appeal from being made in person; 

 (2) residing overseas and it can be anticipated that the appeal cannot be filed in person within  

the prescribed period; 

 (3) other necessary cause as the MSPC or appeal commission finds appropriate. 

 Article 25.  The appellant may authorize an attorney or other person of legal age to carry out  

any appeal proceedings on his/her behalf.  However, advance notice must be given in order to allow  

due inspection. 

 When giving an explanation or testimony to the appeal commission or member in charge of  

the case, a party shall have the right to be accompanied by an attorney or advisor during the hearing. 

 Article 26.  A grant of authority under these MSPC Rules shall be made in writing signed by  

the grantor and the grantee.  If the grantor is unable to affix a signature, a fingerprint or cross shall be affixed 

and certified by the signatures of at least two witnesses and an identification of the authorized person  

shall also be provided. 

7๗

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๗ 
 

หมวด ๒ 
การยนือุทธรณ์ และการตรวจอุทธรณ์ 

 
ข้อ ๒๒  ผูอุ้ทธรณ์ตอ้งเป็นผูม้ีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

และทีกาํหนดไวใ้นกฎ ก.พ.ค. ฉบบันี 
ข้อ ๒๓  กรณีทีผูม้ีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  

ถึงแก่ความตายก่อนทีจะใชส้ิทธิอุทธรณ์ ทายาทผูม้ีสิทธิรับบาํเหน็จตกทอดของผูน้นั มีสิทธิอุทธรณ์แทนได ้
ในกรณีทีมีทายาทหลายคนก็ดี ทายาทเป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ดี  

หากทายาทเหล่านนัประสงคจ์ะอุทธรณ์แทนตามวรรคแรก ให้นาํกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ มาเทียบเพือการใช้บังคับ แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔  ผูม้ีสิทธิอุทธรณ์จะมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอืนซึงบรรลุนิติภาวะแล้ว   
ทาํการอุทธรณ์แทนได ้ดว้ยเหตุจาํเป็นอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี 

(๑) เจบ็ป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ดว้ยตนเองได ้
(๒) อยูใ่นต่างประเทศและคาดหมายไดว้า่ไม่อาจอุทธรณ์ดว้ยตนเองไดท้นัเวลาทีกาํหนด 
(๓) มีเหตุจาํเป็นอยา่งอืนที ก.พ.ค. หรือองคค์ณะวินิจฉยัอุทธรณ์เห็นสมควร 
ข้อ  ๒๕   ผู้อุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนายความ  หรือบุคคลอืน  ซึงบรรลุนิติภาวะแล้ว  

เป็นผูด้าํเนินการอย่างหนึงอย่างใดในกระบวนการอุทธรณ์แทนก็ได้ แต่ตอ้งแจง้ล่วงหน้าเพือตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งก่อน 

ในการชีแจงหรือใหถ้อ้ยคาํต่อองคค์ณะวนิิจฉยัอุทธรณ์หรือต่อกรรมการเจา้ของสํานวน คู่กรณีมีสิทธิ
นาํทนายความหรือทีปรึกษาของตนเขา้มาฟังการพิจารณาได ้

ข้อ ๒๖  การมอบหมายตามกฎ ก.พ.ค. ฉบบันี ให้ทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชือผูม้อบและผูร้ับมอบ 
ถา้ผูม้อบไม่สามารถลงลายมือชือได ้ให้พิมพล์ายนิวมือ หรือแกงได โดยมีพยานลงลายมือชือรับรองอยา่งนอ้ย
สองคน และใหม้ีหลกัฐานแสดงตวัผูไ้ดร้ับมอบหมายดว้ย 
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 Article 27.  An appeal shall be made in writing to the Chairman of the MSPC using polite words 

and contain the following essential substances: 

 (1) name, position, affiliation and the appellant’s address for correspondences relating to  

the appeal; 

 (2) the order constituting the cause of appeal and date of acknowledgment of the order; 

 (3) factual or legal issues raised by the appellant as objections to the order constituting the cause 

of appeal; 

 (4) the appellant’s petition; 

 (5) the appellant’s signature. 

 In the case of an appeal filed by an heir or an authorized person, the essential substance in the appeal 

letter shall be adjusted accordingly, which shall at least contain the essential substances that are comprehensible 

pursuant to the headings stated in paragraph one. 

 Article 28.  The appellant shall prepare a copy of the appeal and copy of evidence certified by  

the appellant for submission with the appeal letter.  In the case where the relevant evidence cannot be submitted 

due to such evidence being in the possession of a state agency, state official or other person or for other cause, 

such cause of inability to submit evidence shall be specified.  If authority has been granted, evidence of 

authorization under article 26, as the case may be, shall also be submitted with the appeal letter. 

 Article 29.  An appeal must be filed within the following time limits: 

 (1) thirty days as from the date of knowledge or imputed knowledge of the order constituting the cause 

of appeal for a person subject to a disciplinary punishment under the law on civil service or discharged 

from government service pursuant to section 110 (1), (3), (5), (6), (7) and (8); 

  (2) ninety days as from the date of knowledge or imputed knowledge of the order constituting the cause 

of appeal, or one year as from the death of the person subject to a disciplinary punishment under the law on 

civil service  or discharged from government service pursuant to section 110 (1), (3), (5), (6), (7) and (8) 

for an heir provided under article 35. 

 

 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๘ 
 

ข้อ ๒๗  การอุทธรณ์ตอ้งทาํเป็นหนงัสือถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใชถ้อ้ยคาํสุภาพ และมีสาระสําคญั 
ดงัต่อไปนี 

(๑) ชือตาํแหน่ง สังกดั และทีอยูส่าํหรับการติดต่อเกียวกบัการอุทธรณ์ของผูอุ้ทธรณ์ 
(๒) คาํสังทีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวนัทีรับทราบคาํสัง 
(๓) ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายทีผูอุ้ทธรณ์ยกขึนเป็นขอ้คดัคา้นคาํสังทีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 
(๔) คาํขอของผูอุ้ทธรณ์  
(๕) ลายมือชือของผูอุ้ทธรณ์ 
ถ้าเป็นการอุทธรณ์โดยทายาท หรือผู ้ได้รับมอบหมายให้อุทธรณ์แทน ให้ปรับสาระสําคัญ 

ในหนังสืออุทธรณ์ให้เหมาะสม โดยอย่างน้อยควรมีสาระสําคญัให้สามารถเข้าใจได้ตามหัวข้อทีกล่าว 
ในวรรคหนึง 

ข้อ ๒๘  ให้ผูอุ้ทธรณ์จดัทาํสําเนาหนังสืออุทธรณ์ และสําเนาพยานหลกัฐานทีผูอุ้ทธรณ์รับรอง
สําเนาถูกต้อง  ยืนพร้อมกับหนังสืออุทธรณ์ด้วย  กรณีทีไม่อาจแนบพยานหลักฐานทีเกียวข้องได ้ 
เพราะพยานหลกัฐานอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ทีของรัฐหรือบุคคลอืน หรือเพราะ
เหตุอืนใด ให้ระบุเหตุทีไม่อาจแนบพยานหลักฐานไวด้้วย และถ้ามีการมอบหมายให้ดาํเนินการแทน  
ก็ใหแ้นบหนงัสือมอบหมายตามขอ้ ๒๖ แลว้แต่กรณี พร้อมหนงัสืออุทธรณ์ดว้ย 

ข้อ ๒๙  การอุทธรณ์ตอ้งยนืภายในกาํหนดระยะเวลา ดงันี 
(๑) สามสิบวนันบัแต่วนัทราบหรือถือว่าทราบคาํสังทีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ สําหรับผูท้ีถูกสัง

ลงโทษตามพระราชบญัญตัินี หรือถูกสังใหอ้อกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
(๒) เกา้สิบวนันบัแต่วนัทราบหรือถือว่าทราบคาํสังทีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ หรือหนึงปีนบัแต่

วนัทีผูถู้กสังลงโทษตามพระราชบญัญตัินีหรือถูกสังให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) 
และ (๘) ถึงแก่ความตาย สาํหรับทายาทตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ ๓๕ 
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 Article 30.  An appeal letter may be filed with an appeals clerk at the OCSC or sent by registered post.  

For the benefit of determining the appeal filing period, in the case of a filing with an appeals clerk, the day 

of receiving the letter as evidenced by the registration records in accordance with the regulation on 

archives shall be deemed as the filing date of the appeal letter.  As for the case of an appeal letter sent by 

registered post, the date stamped by the originating post office on the envelope enclosing the appeal letter 

shall be deemed as the filing date. 

 Article 31.  For the benefit of determining the filing period of an appeal, the day of signing  

the acknowledgement of an order by a person subject to a disciplinary punishment or discharged from 

government service shall be deemed as the date of knowledge of the order. 

 If a person subject to a disciplinary punishment or discharged from government service refuses  

to sign the acknowledgement of a punishment order or order of discharge from government service,  

and notice of the punishment order or order of discharge from government service along with a copy of 

such order have been served upon such person and the date, time and place of service has been duly recorded 

and signed by the server and witness present, such date of notice service shall be deemed as the date of 

acknowledgement of the order. 

 If the person subject to a disciplinary sanction or discharged from government service cannot be 

notified directly for an acknowledgement signature, and a written notice has been sent along with a copy of 

the punishment order or copy of order of discharge from government service by reply registered post to  

the person subject to disciplinary sanction or discharged from government service at the address of  

such person appearing on the official records, with two copies of the order sent, one of which shall be kept 

by the person subject to a disciplinary sanction or discharged from government service, and the other  

shall be signed and dated by such person and returned for keeping as evidence, upon the lapse of thirty days  

as from the date appearing in the registered post reply slip indicating that such person subject to a disciplinary 

sanction or discharged from government service has already received such document or received by 

another person on his/her behalf, even if the copy of the order to be signed and dated by such person  

as acknowledgement of the disciplinary punishment order or order of discharge from government service 

has not yet been returned, such person shall be deemed to have acknowledged the order. 

9
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ข้อ ๓๐  การยืนหนังสืออุทธรณ์ ให้ยืนต่อพนักงานผูร้ับอุทธรณ์ทีสํานักงาน ก .พ. หรือจะส่ง
หนงัสืออุทธรณ์โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้และเพือประโยชน์ในการนบัระยะเวลาอุทธรณ์ ในกรณี 
มายืนอุทธรณ์ต่อพนักงานผูร้ับอุทธรณ์ ให้ถือวนัทีรับหนังสือตามหลักฐานการลงทะเบียนรับหนังสือ 
ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวนัยืนหนังสืออุทธรณ์ ส่วนกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย ์ 
ใหถ้ือวนัทีทีทาํการไปรษณียต์น้ทางประทบัตรารับทีซองหนงัสืออุทธรณ์เป็นวนัยนืหนงัสืออุทธรณ์ 

ข้อ ๓๑  เพือประโยชน์ในการนบัระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวนัทีผูถู้กสังลงโทษทางวินยั หรือถูกสัง
ใหอ้อกจากราชการลงลายมือชือรับทราบคาํสัง เป็นวนัรับทราบคาํสัง 

ถา้ผูถู้กสังลงโทษทางวนิยัหรือถูกสังใหอ้อกจากราชการไม่ยอมลงลายมือชือรับทราบคาํสังลงโทษ
หรือคาํสังให้ออกจากราชการ และมีการแจง้คาํสังลงโทษหรือคาํสังให้ออกจากราชการให้ผูถู้กสังลงโทษ 
ทางวนิยัหรือถูกสังใหอ้อกจากราชการทราบ กบัมอบสาํเนาคาํสังลงโทษหรือสําเนาคาํสังให้ออกจากราชการ
ใหผู้ถู้กสังลงโทษทางวนิยัหรือถูกสังใหอ้อกจากราชการแลว้ทาํบนัทึกลงวนั เดือน ปี เวลา และสถานทีทีแจง้
และลงลายมือชือผูแ้จง้ พร้อมทงัพยานรู้เห็นไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ ใหถ้ือวนัทีแจง้นนัเป็นวนัรับทราบคาํสัง 

ถา้ไม่อาจแจง้ให้ผูถู้กสังลงโทษทางวินยัหรือถูกสังให้ออกจากราชการลงลายมือชือรับทราบคาํสัง
ไดโ้ดยตรง และไดแ้จง้เป็นหนงัสือส่งสําเนาคาํสังลงโทษ หรือสําเนาคาํสังให้ออกจากราชการทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผูถู้กสังลงโทษทางวินยัหรือถูกสังให้ออกจากราชการ ณ ทีอยูข่องผูถู้กสังลงโทษ
ทางวินยัหรือถูกสังให้ออกจากราชการ ซึงปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคาํสังไปให ้
สองฉบบั เพือให้ผูถู้กสังลงโทษทางวินัยหรือถูกสังให้ออกจากราชการเก็บไวห้นึงฉบบั และให้ผูถู้กสัง
ลงโทษทางวินยัหรือถูกสังให้ออกจากราชการลงลายมือชือและวนั เดือน ปี ทีรับทราบคาํสังลงโทษหรือ
คาํสังให้ออกจากราชการ ส่งกลบัคืนมาเพือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหนึงฉบบั ในกรณีเช่นนี เมือล่วงพน้สามสิบวนั 
นบัแต่วนัทีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียล์งทะเบียนว่าผูถู้กสังลงโทษทางวินยัหรือถูกสังให้ออกจาก
ราชการได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผูร้ับแทนแล้ว แม้ยงัไม่ได้รับสําเนาคาํสังฉบบัทีให้ผูถู้กสังลงโทษ 
ทางวินยัหรือถูกสังให้ออกจากราชการลงลายมือชือและวนั เดือน ปี ทีรับทราบคาํสังลงโทษทางวินยัหรือ
คาํสังให้ออกจากราชการกลับคืนมา ให้ถือว่าผู ้ถูกสังลงโทษทางวินัยหรือถูกสังให้ออกจากราชการ 
ไดร้ับทราบคาํสังแลว้ 

 
 
 

๙
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 Article 32.  Upon receiving an appeal letter, an appeals clerk shall issue a receipt to the appellant 

and register the appeal in the records before carrying out an initial screening of the appeal.  If it is found that 

the appeal is complete, the appeal shall be submitted to the Chairman of the MSPC for further proceedings.  

If it is found that the appeal is incomplete for any reason, the appeals clerk shall advise the appellant on  

the proper corrections to be made within the prescribed period.  If it is found that the deficiency cannot be 

corrected, or the appeal is not within the competence of the MSPC, or the appellant fails to make  

the correction within the prescribed period, the matter shall be recorded and the appeal letter submitted to 

the Chairman of the MSPC for further proceedings. 

Chapter III 
Withdrawal of Appeal and Proceedings in the Event of the Appellant’s Death 

    
 Article 33.  An appellant may withdraw an appeal filed at any time prior to a determination of  

the appeal by the Commission. 

 An appeal withdrawal shall be made in writing and signed by the appellant.  However, if the appellant 

withdraws an appeal orally before a Commission, the Commission shall make an entry in the record and 

the appellant shall affix his/her signature as evidence. 

 Article 34.  Upon the withdrawal of an appeal under article 33, a Commission shall grant  

its permission and issue an order striking  the appeal out of the case-list. 

 Article 35.  The retirement from government service of an appellant does not constitute a cause 

for the discontinuance of an appeals proceeding. 

 In the case where an appellant dies prior to an appeal consideration, the consideration of such appeal 

shall be stayed until an heir, estate executor or assignee of such person has filed a request to participate in 

lieu of the appellant, or an interested person has filed a request to participate on his/her own accord, or by  

a summons of the Commission pursuant to a request by the respondent. 

 A request to participate in lieu of the appellant under paragraph two shall be made in writing to 

the Commission within ninety days as from the death of the appellant.  In the absence of such a request 

within the said time limit, the Commission may issue an order striking  the appeal out of the case-list. 

๑๐ 10

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๑๐ 
 

ข้อ ๓๒  หนงัสืออุทธรณ์ทีพนกังานผูร้ับอุทธรณ์ไดร้ับอุทธรณ์ไวแ้ลว้ ให้ออกใบรับให้ผูอุ้ทธรณ์
และลงทะเบียนเรืองอุทธรณ์ในสารบบแลว้ตรวจคาํอุทธรณ์ในเบืองตน้ ถา้เห็นว่าเป็นคาํอุทธรณ์ทีสมบูรณ์
ครบถ้วน ให้เสนอคาํอุทธรณ์ดังกล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพือดาํเนินการต่อไป ถ้าเห็นว่าคาํอุทธรณ์นัน 
ไม่สมบูรณ์ครบถว้นด้วยเหตุใด ๆ ให้พนกังานผูร้ับอุทธรณ์แนะนาํให้ผูอุ้ทธรณ์แกไ้ขให้ครบถว้นภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด  ถ้าเห็นว่าข้อทีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนันเป็นกรณีทีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได ้ 
หรือเป็นเรืองอุทธรณ์ทีไม่อยู่ในอาํนาจของ ก.พ.ค. หรือผูอุ้ทธรณ์ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาทีกําหนด  
ใหบ้นัทึกไวแ้ลว้เสนอหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพือดาํเนินการต่อไป 

 
หมวด ๓ 

การถอนอุทธรณ์และการดําเนินการกรณผีู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตาย 
 
ข้อ ๓๓  อุทธรณ์ทียืนไวแ้ล้ว ผูอุ้ทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ ก่อนทีองค์คณะวินิจฉัย 

มีคาํวนิิจฉยัอุทธรณ์นนัก็ได ้
การถอนอุทธรณ์ต้องทาํเป็นหนังสือและลงลายมือชือผูอุ้ทธรณ์ แต่ถ้าผูอุ้ทธรณ์ถอนอุทธรณ์ 

ด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย  ให้องค์คณะวินิจฉัยบันทึกไว้และให้ผู ้อุทธรณ์ลงลายมือชือ 
ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ข้อ ๓๔  เมือมีการถอนอุทธรณ์ตามขอ้ ๓๓ ให้องค์คณะวินิจฉัยอนุญาต และสังจาํหน่ายอุทธรณ์
ออกจากสารบบ 

ข้อ ๓๕  การออกจากราชการของผูอุ้ทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยตุิการพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
ในกรณีทีผูอุ้ทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉยัอุทธรณ์ ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์นนัออกไป

จนกวา่ทายาท ผูจ้ดัการมรดก หรือผูร้ับสิทธิของผูน้นั จะมีคาํขอเขา้มาแทนทีผูอุ้ทธรณ์นนั หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย
จะมีคาํขอเขา้มา โดยมีคาํขอเขา้มาเองหรือโดยทีองคค์ณะวนิิจฉยัเรียกเขา้มาเนืองจากคู่กรณีในอุทธรณ์มีคาํขอ 

คาํขอเขา้มาแทนทีผูอุ้ทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยืนคาํขอเป็นหนังสือต่อองค์คณะวินิจฉัยภายใน
กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีผูอุ้ทธรณ์นนัถึงแก่ความตาย ถา้ไม่มีคาํขอของบุคคลดงักล่าวภายในกาํหนดเวลา
ดงักล่าว องคค์ณะวนิิจฉยัจะมีคาํสังจาํหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบนนัก็ได ้
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Chapter IV 
Appointment of an Appeal commission 

 
 Article 36.  The MSPC shall appoint one or several appeal commissions.  Each Commission shall 

consist of a member of the MSPC as chairman and two other members to act as determiners of the appeal.  

The Chairman of the MSPC or member of the MSPC may be designated as the chairmen of several 

concurrent appeal commissions and designated officials of the OCSC shall act as a secretary and assistant 

secretary as necessary. 

 In a case of necessity, the MSPC may appoint an appeal commission or member of an appeal 

commission to carry out the review of a complaint. 

 Article 37.  Upon the appointment of an appeal commission and assignment of the case,  

the chairman of the appeal commission shall serve notice of the appointment of an appeal commission 

upon the appellant.  The appellant shall affix his/her signature and date of acknowledgement as evidence 

and keep a copy of the order, or a copy of the order may be sent by reply registered post to the appellant at 

the address appearing in the official record or evidence obtained from inquisition, in which case  

the appellant shall be imputed as acknowledging the order appointing an appeal commission upon  

the lapse of fifteen days as from the sending date of such order copy. 

 Article 38.  In the case where an appeal has one of the following descriptions, the Chairman of  

the MSPC may instruct that a determination on any question or appeal be made by a joint quorum of 

several Commissions as determined by the Chairman of the MSPC: 

 (1) a matter relating to the official system or public interest; 

 (2) a matter raising a question on an important legal rule or principle; 

 (3) a matter which may result in a reversal or modification of a previous punishment guideline; 

 (4) a matter involving a large project and a large amount of budget; 

 (5) other matters as deemed appropriate by the Chairman of the MSPC. 

 
 

11๑๑

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๑๑ 
 

หมวด ๔  
การตังกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์ 

 
ข้อ ๓๖  ให้ ก.พ.ค. ตงัคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ขึนคณะหนึงหรือหลายคณะก็ได ้แต่ละคณะ

ประกอบดว้ย กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึงเป็นประธาน และกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์อีกสองคน เพือทาํหนา้ที
เป็นผูว้ินิจฉัยอุทธรณ์ โดยจะกาํหนดให้ประธานกรรมการ ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึงทาํหน้าที
ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หลายคณะพร้อมกันก็ได้ และให้มีเจ้าหน้าทีสํานักงาน ก.พ.  
ทีไดร้ับมอบหมายเป็นเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการไดต้ามความจาํเป็น 

ในกรณีทีมีความจาํเป็น ก.พ.ค. อาจตงัให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์คนใดทาํหนา้ทีวนิิจฉยัเรืองร้องทุกขก์็ได ้

ข้อ ๓๗  เมือไดม้ีการตงัคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และไดม้ีการจ่ายสํานวนแลว้ ให้ประธาน
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แจ้งคาํสังตงัคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบโดยให้ผูอุ้ทธรณ์ 
ลงลายมือชือและวนัทีรับทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้มอบสําเนาคาํสังให้ไวห้นึงฉบบั หรือจะส่งสําเนาคาํสัง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู ้อุทธรณ์  ณ  ทีอยู่ซึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  
หรือหลกัฐานทีปรากฏจากการไต่สวนก็ได ้ในกรณีเช่นนี เมือล่วงพน้สิบห้าวนันบัแต่วนัส่งสําเนาคาํสังดงักล่าว 
ใหถ้ือวา่ผูอุ้ทธรณ์ไดร้ับทราบคาํสังตงัคณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์แลว้ 

ข้อ ๓๘  ในกรณีเรืองอุทธรณ์ใดมีลกัษณะหนึงลกัษณะใดดงัต่อไปนี ประธาน ก.พ.ค. จะให้มีการ
วินิจฉัยปัญหาหรือเรืองอุทธรณ์ใดโดยองค์คณะวินิจฉัยหลายองค์คณะร่วมกันพิจารณาวินิจฉัย  
ตามทีประธาน ก.พ.ค. กาํหนดก็ได ้

(๑) เรืองทีเกียวกบัระบบราชการ หรือประโยชน์สาธารณะ 
(๒) เรืองทีมีประเด็นวินิจฉยัเกียวกบัหลกักฎหมายหรือหลกัการทีสาํคญั 
(๓) เรืองทีอาจมีผลเป็นการกลบัหรือแกไ้ขแนวทางการลงโทษเดิม 
(๔) เรืองทีเป็นโครงการใหญ่และมีงบประมาณสูง 
(๕) เรืองอืน ๆ ทีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร 
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Chapter V 
Filing and Review of Objection to a Member of the Appeal commission 

    
 Article 39.  An appellant may object to a member of the appeal commission if such member of  

the appeal commission exhibits one of the following causes: 

 (1) being aware of the events in the disciplinary breach for which the appellant was punished or 

act for which the appellant was discharged from government service; 

 (2) having an interest in the disciplinary breach for which the appellant was  punished or act for 

which the appellant was discharged from government service; 

 (3) having a cause for resentment against the appellant;  

 (4) being an alleging party, or being or having been a supervising official making the punishment 

order or order of discharge from government service;  

 (5) having an involvement in the disciplinary proceedings or the order of discharge from 

government service which the appellant was punished or discharged from government service;  

 (6) having a connection through relative or marital relationship with a person under (1), (2), (3)  

or (4) which may cause unfairness to the appellant.  

 An objection to a person appointed to become a member of an appeal commission shall be made 

in writing to the Chairman of the MSPC within seven days as from the date of acknowledgement of  

the order appointing the appeal commission prior to the consideration of the appeal.  The facts constituting 

the cause for objection shall be stated in the objection letter along with an explanation of how such cause 

would prevent the consideration of appeal from obtaining the truth and justice.  Prior to the consideration of 

the appeal, the objected member of the appeal commission may be allowed to submit an explanation for 

consideration by the Chairman of the MSPC. 

 Article 40.  Upon the submission of an objection against any member of the appeal commission, 

the objected member of the appeal commission shall refrain from performing duties until a ruling has been 

made by the Chairman of the MSPC on the objection. 

 

๑๒ 12

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๑๒ 
 

หมวด ๕ 
การยนืคําคัดค้าน และการพจิารณาคําคัดค้านกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์ 

 
ข้อ ๓๙  ผูอุ้ทธรณ์อาจคดัคา้นกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ได ้ถา้กรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ผูน้นัมีกรณี

ดงัต่อไปนี 
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาํผิดวินยัทีผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทาํทีผูอุ้ทธรณ์ถูกสัง 

ใหอ้อกจากราชการ 
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทาํผิดวินัยทีผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษหรือการกระทาํทีผูอุ้ทธรณ์ถูกสัง 

ใหอ้อกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกบัผูอุ้ทธรณ์ 
(๔) เป็นผูก้ล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผูบ้งัคบับญัชาผูส้ังลงโทษหรือสังใหอ้อกจากราชการ 
(๕) เป็นผูม้ีส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการทางวินัยหรือการสังให้ออกจากราชการทีผูอุ้ทธรณ์ 

ถูกลงโทษหรือถูกสังใหอ้อกจากราชการ 
(๖) มีความเกียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  

นอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมแก่ผูอุ้ทธรณ์ 
คาํคดัคา้นผูไ้ดร้ับการตงัเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตอ้งทาํเป็นหนงัสือยืนต่อประธาน ก.พ.ค. 

ภายในเจ็ดวนันับแต่วนัรับทราบคาํสังตงัคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยต้องแสดงข้อเท็จจริงทีเป็น 
เหตุแห่งการคดัคา้นไวใ้นคาํคดัคา้นดว้ยว่าจะทาํให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่ไดค้วามจริงและความยุติธรรม
อย่างไร ก่อนทีจะมีการพิจารณาอุทธรณ์ แต่อาจให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผูท้ีถูกคัดค้านทาํคาํชีแจง
ประกอบการพิจารณาของประธาน ก.พ.ค. ได ้

ข้อ ๔๐  เมือมีการยืนคาํคดัค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คนใด ให้กรรมการวินิ จฉัยอุทธรณ์ 
ผูท้ีถูกคดัคา้นงดการปฏิบตัิหนา้ทีไวจ้นกวา่ประธาน ก.พ.ค. จะไดม้ีการชีขาดในเรืองการคดัคา้นนนัแลว้ 
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 If the Chairman of the MSPC finds that the objection is not valid and there are reasonable grounds 

to allow the objected person to continue performing duties, the matter shall be submitted to the MSPC 

meeting for a resolution to allow the member of the appeal commission to continue performing duties.   

If the meeting passes a resolution by not less than two-thirds of the members not objected to, the member 

of the appeal commission shall continue performing duties.  The resolution shall be passed by secret ballot 

and shall be final. 

 In the case where the Chairman of the MSPC finds that an objection is valid, or there are sufficient 

grounds to find that the continued performance of duties by the objected person may prevent the consideration 

from obtaining the truth and justice, an order shall be issued to remove the objected person from being  

a member of the appeal commission for such matter and the objector shall be notified accordingly. 

 In the case where the Chairman of the MSPC orders an objected member of the appeal commission 

to withdraw from deliberations, the Chairman of the MSPC shall appoint a member of any appeal commission 

or appoint oneself to perform duties in lieu of the withdrawn Commission member as necessary. 

 Article 41.  A member of the appeal commission who finds himself/herself having a cause that may 

lead to an objection under article 39, or finds other causes that may lead to a later claim that he/she is not 

in capacity to perform duties in a just manner, shall notify the Chairman of the MSPC and withdraw from 

the consideration of the appeal.  In this regard, the Chairman of the MSPC shall appoint a member of  

any appeal commission or appoint oneself to perform duties in lieu of the withdrawn Commission member 

as necessary. 

 In the case where the Chairman of the MSPC finds it appropriate to allow the member of the appeal 

commission requesting withdrawal to continue performing duties, the matter shall be submitted to the MSPC 

meeting for a resolution to allow the member of the appeal commission to continue performing duties.   

If the meeting passes a resolution of not less than two-thirds of the members not objected, the member of 

the appeal commission shall continue performing duties.  The resolution shall be passed by secret ballot 

and shall be final. 

 Article 42.  An order instructing a member of the appeal commission to refrain from performing 

duties, or the withdrawal of a member of the appeal commission due to a possible cause for objection, shall not 

prejudice any act performed, even if the act was performed subsequent to the submission of the objection. 
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หากประธาน ก.พ.ค. เห็นวา่มิไดเ้ป็นไปตามคาํคดัคา้นและมีเหตุผลสมควรทีจะให้ผูท้ีถูกคดัคา้น
ปฏิบตัิหน้าทีต่อไป ให้ประธาน ก.พ.ค. นําเรืองเสนอทีประชุมคณะกรรมการ ก .พ.ค. เพือพิจารณามีมติ 
ให้กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ปฏิบตัิหน้าทีต่อไป ถา้ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทีไม่ถูกคดัคา้น ก็ให้กรรมการผูน้นัปฏิบตัิหน้าทีต่อไปได ้มติดงักล่าวให้กระทาํโดยวิธีลงคะแนนลบั
แลว้ใหเ้ป็นทีสุด 

ในกรณีทีประธาน ก.พ.ค. เห็นวา่คาํคดัคา้นฟังขึน หรือมีเหตุผลเพียงพอทีจะฟังไดว้า่ หากให้ผูท้ี
ถูกคดัคา้นปฏิบตัิหน้าทีต่อไปอาจทาํให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้มีคาํสังให้ผูท้ี 
ถูกคดัคา้นพน้จากการเป็นกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ในเรืองนนั แลว้แจง้ใหผู้ค้ดัคา้นทราบ 

ในกรณีทีประธาน ก.พ.ค. สังให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผูท้ีถูกคดัคา้นถอนตวัจากการพิจารณา 
ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งตงักรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะหนึงคณะใดหรือตนเองปฏิบตัิหน้าทีแทน 
ตามความจาํเป็น 

ข้อ ๔๑  กรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ผูใ้ดเห็นวา่ตนมีกรณีอนัอาจถูกคดัคา้นไดต้ามขอ้ ๓๙ หรือเห็นวา่
มีเหตุอืนทีอาจจะมีการกล่าวอา้งในภายหลงัไดว้า่ตนไม่อยู่ในฐานะทีจะปฏิบตัิหนา้ทีโดยเทียงธรรม ให้แจง้ต่อ
ประธาน ก.พ.ค. และถอนตวัจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประธาน ก .พ.ค. แต่งตงักรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์จากคณะหนึงคณะใดหรือตนเองปฏิบตัิหนา้ทีแทนตามความจาํเป็น 

ในกรณีทีประธาน ก.พ.ค. เห็นวา่ควรใหก้รรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ผูท้ีขอถอนตวัปฏิบตัิหนา้ทีต่อไป 
ให้นาํเรืองเสนอทีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพือพิจารณามีมติให้กรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ปฏิบตัิหนา้ที
ต่อไป ถา้ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของกรรมการทีไม่ถูกคดัคา้น ก็ให้กรรมการ
ผูน้นัปฏิบตัิหนา้ทีต่อไปได ้มติดงักล่าวใหก้ระทาํโดยวธิีลงคะแนนลบัแลว้ใหเ้ป็นทีสุด 

ข้อ ๔๒  การทีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผูท้ีถูกสังให้งดการปฏิบตัิหน้าทีหรือกรรมการวินิจฉัย 
อุทธรณ์ผูท้ีขอถอนตวัเพราะมีกรณีอนัอาจถูกคดัคา้นนนั ยอ่มไม่กระทบถึงการกระทาํใด ๆ ทีไดก้ระทาํไปแลว้ 
แมว้า่จะไดด้าํเนินการหลงัจากทีไดม้ีการยนืคาํคดัคา้นนนั 
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Chapter VI 
Assignment of Case and the Admittance or Rejection of an Appeal 

    
 Article 43.  Subject to article 92 and article 93, upon the receipt of an appeal letter under article 32,  

the Chairman of the MSPC shall assign the case in accordance with the rules prescribed in article 44 to 

article 47 and a legal officer commissioner shall be appointed, except where a legal officer commissioner 

is considered unnecessary in a case, in which case the appointment of a legal officer commissioner  

may not be required. 

 Article 44.  In the case where the Chairman of the MSPC finds that an appeal raises an important 

legal question, or that a determination might have an impact on official procedures or become a precedent 

for official procedures, or that it is an important case pertaining to the merit system which the MSPC 

should make a determination by itself, the case shall be assigned to the MSPC to act as the Commission. 

 In this case, the Chairman of the MSPC shall appoint a member of the MSPC to act as the member 

of the MSPC in charge of the case and a legal officer in charge of the case as an assistant. 

 Article 45.  In the case where the Chairman of the MSPC finds that an appeal is a general case 

which does not have the description under article 44, the appeal shall be assigned to any appeal 

commission to act as the Commission. 

 In this case, the chairman of the appeal commission shall appoint a member of the appeal 

commission to be in charge of the case. 

 Upon the consideration of an appeal by the Commission, the case shall be presented to the MSPC 

for further consideration. 

 Article 46.  In the case where the Chairman of the MSPC finds that an appeal cannot be admitted 

for review, the case shall be assigned to the MSPC to act as the Commission, or to any appeal commission 

to act as the Commission. 

 In the case where an appeal commission acts as a Commission, upon the consideration of such appeal, 

the case shall be presented to the MSPC for further consideration. 
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หมวด ๖ 
การจ่ายสํานวนและการสังรับหรือไม่รับอุทธรณ์ไว้พจิารณา 

 
ข้อ ๔๓  ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๙๒ และขอ้ ๙๓ เมือประธาน ก.พ.ค. ไดร้ับหนงัสืออุทธรณ์ตามขอ้ ๓๒ แลว้ 

ให้พิจารณาจ่ายสํานวนตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๔๗ และให้แต่งตังนิติกรผูแ้ถลง  
เวน้แต่ในกรณีทีเห็นวา่สาํนวนใดไม่จาํเป็นตอ้งมีนิติกรผูแ้ถลง จะไม่แต่งตงันิติกรผูแ้ถลงก็ได ้

ข้อ  ๔๔   ในกรณีทีประธาน  ก .พ .ค .  เห็นว่าอุทธรณ์เรืองใดมีปัญหาข้อกฎหมายทีสําคัญ  
หรือผลการวินิจฉยัอาจกระทบต่อการปฏิบตัิราชการ หรือจะเป็นการวางบรรทดัฐานในการปฏิบตัิราชการ 
หรือกรณีเป็นเรืองสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัระบบคุณธรรมที ก.พ.ค. สมควรเป็นผูว้ินิจฉยัเอง ก็ให้จ่ายสํานวนนนั
ให ้ก.พ.ค. เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

ในกรณีนีให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งตงักรรมการ ก.พ.ค. คนหนึงเป็นกรรมการ ก.พ.ค. เจา้ของสํานวน 
โดยมีนิติกรผูร้ับผดิชอบสาํนวนเป็นผูช้่วย 

ข้อ ๔๕  ในกรณีทีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรืองใดเป็นกรณีทวัไปทีไม่มีลกัษณะตามขอ้ ๔๔  
ก็ใหจ้่ายสาํนวนอุทธรณ์นนัใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์คณะหนึงคณะใดเป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

ในกรณีนีให้ประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่งตังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คนหนึง 
เป็นเจา้ของสาํนวน 

เมือองคค์ณะวนิิจฉยัไดพ้ิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์แลว้ ใหเ้สนอ ก.พ.ค. พิจารณาวนิิจฉยัต่อไป  
ข้อ ๔๖  ในกรณีทีประธาน ก.พ.ค. เห็นวา่อุทธรณ์เรืองใดเป็นอุทธรณ์ทีไม่อาจรับไวพ้ิจารณาได ้ 

ก็ให้จ่ายสํานวนอุทธรณ์นันให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัย  หรือให้คณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ 
คณะหนึงคณะใดเป็นองคค์ณะวนิิจฉยั  

ในกรณีทีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย เมือพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์นนัแลว้ 
ใหเ้สนอ ก.พ.ค. พิจารณาวนิิจฉยัต่อไป 
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 Article 47.  In the case where the Chairman of the MSPC finds that an appeal can be admitted for 

review, the case shall be assigned to the MSPC or an appeal commission to act as a Commission.  In the case 

where several appeal commissions have been appointed, the Chairman of the MSPC shall assign the case 

in accordance with the following rules: 

 (1) If appeal commissions have been appointed according to their expertise on any specific matter, 

the case shall be assigned in accordance with the expertise of the appointed appeal commission. 

 (2) If appeal commissions have been appointed according to groupings of government agencies or 

the location of any government agency, the case shall be assigned in accordance with such grouping or 

location of government agency. 

 (3) In the case where appeal commissions have not been appointed pursuant to (1) or (2),  

or several appeal commissions of the same description have been appointed, or an appeal commission 

responsible for appeals on such matter has a significant number of pending appeals, and if the case was 

assigned to such appeal commission there would be a delay or prejudice to justice, the appealed case shall be 

assigned to an appeal commission as the Chairman of the MSPC finds appropriate. 

 In the case where an appeal commission acts as a Commission, upon a determination, the case 

shall be presented to the MSPC for further consideration. 

 Article 48.  A member in charge of the case may determine the issues upon which a legal officer 

in charge of the case shall analyze and submit a preliminary opinion to the Commission for the latter’s 

consideration of whether the appeal should be admitted or rejected, as follows: 

 (1) If it is found that an appeal has been duly proceeded under the rules provided in Chapter I and 

that the appeal is admissible, the Commission shall order the acceptance of such appeal and further 

proceedings shall be taken. 

 (2) If it is found that an appeal remains unclear or has not been yet duly proceeded under the rules 

provided in Chapter I, the appellant shall be instructed to carry out additional corrections within  

the prescribed time.  If no correction has been made within seven days, the matter shall be referred to  

the Commission for determination. 

 (3) If it is found that an appeal is inadmissible as provided under article 49, the matter shall be 

referred to the Commission for determination. 
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ข้อ ๔๗  ในกรณีทีประธาน ก.พ.ค. เห็นวา่อุทธรณ์เรืองใดเป็นอุทธรณ์ทีพิจารณาได ้ก็ให้จ่ายสํานวน
ให้แก่ ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย ในกรณีทีมีการตงัคณะกรรมการ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ขึนหลายคณะ ใหป้ระธาน ก.พ.ค. จ่ายสาํนวนตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

(๑) ในกรณีทีมีการตงัคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามความเชียวชาญในเรืองใดเรืองหนึง 
เป็นการเฉพาะ ใหจ้่ายสาํนวนใหต้รงกบัความเชียวชาญของคณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ทีตงัไว ้

(๒) ในกรณีทีมีการตงัคณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์แยกตามกลุ่มของส่วนราชการ หรือพืนทีตงั
ของส่วนราชการใด ใหจ้่ายสาํนวนใหต้รงกบักลุ่มหรือพืนทีตงัของส่วนราชการนนั 

(๓) ในกรณีทีไม่มีการตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม  (๑) หรือ (๒) หรือมีการตัง
คณะกรรมการวินิจฉัยในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ทีรับผิดชอบ 
เรืองอุทธรณ์ดงักล่าวมีเรืองอุทธรณ์คา้งการพิจารณาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซึงหากจ่ายสํานวนเรืองอุทธรณ์ให้แก่
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์นนัจะทาํให้การพิจารณาล่าช้าหรือกระทบต่อความยุติธรรม ให้จ่ายสํานวน
อุทธรณ์ตามทีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควรวา่จะจ่ายสํานวนเรืองอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์
คณะใด 

ในกรณีทีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย เมือวินิจฉัยแล้ว ให้เสนอ ก .พ.ค. 
พิจารณาวนิิจฉยัต่อไป 

ข้อ ๔๘  กรรมการเจา้ของสํานวนอาจกาํหนดประเด็นให้นิติกรผูร้ับผิดชอบสํานวนวิเคราะห์และ
พิจารณาทาํความเห็นเสนอองคค์ณะวนิิจฉยัเพือพิจารณาสังรับหรือไม่รับอุทธรณ์ไวพ้ิจารณา ดงันี 

(๑) ถา้เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ทีมีการดาํเนินการโดยถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวใ้นหมวด ๑ 
และเป็นอุทธรณ์ทีรับไวพ้ิจารณาได้ ก็ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคาํสังรับอุทธรณ์นันไวพ้ิจารณา แล้วดาํเนิน
กระบวนพิจารณาต่อไป 

(๒) ถา้เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ทียงัไม่ชดัเจนหรือทียงัมีการดาํเนินการโดยไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
ทีกาํหนดไวใ้นหมวด ๑ ก็ให้มีคาํสังให้ผูอุ้ทธรณ์ดาํเนินการแกไ้ขเพิมเติมภายในระยะเวลาเจ็ดวนั หากไม่มี
การแกไ้ขเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกาํหนด ก็ใหเ้สนอองคค์ณะวนิิจฉยัเพือพิจารณามีคาํวนิิจฉยั 

(๓) ถา้เห็นวา่เป็นอุทธรณ์ทีห้ามรับไวพ้ิจารณาตามขอ้ ๔๙ ก็ใหเ้สนอองคค์ณะวนิิจฉยัเพือพิจารณา
มีคาํวนิิจฉยั 

 
 
 



16 
 

 Article 49.  The following appeals are inadmissible: 

 (1) a case which cannot be appealed to the MSPC under section 114 paragraph one; 

  (2) the appellant is not a person entitled to appeal under section 114 paragraph one; 

 (3) the appeal is filed after the expiration of the time limit prescribed in section 114 paragraph one; 

 (4) the case has been appealed and a final determination or order has already been given; 

 (5) being a case under article 48(2) and (3). 

 As for an heir entitled to file an appeal on behalf of a deceased as provided in Chapter II, if there is  

a case provided under paragraph one (1) to (5), the appeal shall also be deemed as inadmissible. 

 Article 50.  Upon the Commission’s receipt of an opinion of the member in charge of the case 

under article 48 (2) or (3), the Commission shall make the following determination: 

 (1) in the case where the MSPC acts as the Commission: 

      (a) if it is found that the appeal is inadmissible as provided under article 49, a determination 

shall be made to reject the appeal and an order given to strike the appeal out of the case-list; 

     (b) if it is found that the appeal is admissible, an order shall be given to admit the appeal and  

the member of the MSPC in charge of the case shall continue proceedings; 

 (2) in the case where an appeal commission acts as the Commission: 

     (a) if it is found that an appeal is inadmissible as provided under article 49, a determination 

shall be made to reject the appeal and referred to the MSPC for consideration;  upon a determination of  

the MSPC, the appeal shall be striked out of the case-list; 

     (b) if it is found that the appeal is admissible, an order shall be given to admit the appeal and  

the member in charge of the case shall continue proceedings. 

 

 

 

 

 

 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๑๖ 
 

ข้อ ๔๙  อุทธรณ์ดงัต่อไปนี เป็นอุทธรณ์ทีหา้มรับไวพ้ิจารณา 
(๑) เป็นเรืองทีไม่อาจอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ไดต้ามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึง 
(๒) ผูอุ้ทธรณ์มิใช่เป็นผูม้ีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึง 
(๓) เป็นอุทธรณ์ทียนืเมือพน้กาํหนดเวลาตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึง 
(๔) เป็นเรืองทีไดเ้คยมีการอุทธรณ์และไดม้ีคาํวนิิจฉยัหรือคาํสังถึงทีสุดแลว้ 
(๕) เป็นกรณีตามขอ้ ๔๘ (๒) และ (๓) 
สาํหรับทายาทผูม้ีสิทธิยนือุทธรณ์แทน ตามทีกาํหนดไวใ้นหมวด ๒ หากมีกรณีตามทีกาํหนดไว ้

ในวรรคหนึง (๑) ถึง (๕) ให้ถือวา่เป็นอุทธรณ์ทีหา้มรับไวพ้ิจารณาเช่นกนั 
ข้อ ๕๐  เมือองคค์ณะวนิิจฉยัไดร้ับความเห็นของกรรมการเจา้ของสํานวนตามขอ้ ๔๘ (๒) หรือ (๓) แลว้ 

ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัพิจารณามีคาํวนิิจฉยั ดงันี  
(๑) ในกรณีที ก.พ.ค. เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

(ก) ถา้เห็นวา่เป็นอุทธรณ์ทีหา้มรับไวพ้ิจารณาตามขอ้ ๔๙ ก็ใหม้ีคาํวนิิจฉยัไม่รับอุทธรณ์นนั 
ไวพ้ิจารณา และสังจาํหน่ายอุทธรณ์นนัออกจากสารบบ 

(ข) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ทีรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้สังรับอุทธรณ์นันไว้พิจารณาและให ้
กรรมการ ก.พ.ค. เจา้ของสาํนวนดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

(๒) ในกรณีทีคณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 
(ก) ถา้เห็นวา่เป็นอุทธรณ์ทีหา้มรับไวพ้ิจารณาตามขอ้ ๔๙ ก็ให้มีคาํวินิจฉยัไม่รับอุทธรณ์นนัไว้

พิจารณาและเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวนิิจฉยั  เมือ ก.พ.ค. วนิิจฉยัแลว้ ใหจ้าํหน่ายอุทธรณ์นนัออกจากสารบบ 
(ข) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ทีรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้สังรับอุทธรณ์นันไว้พิจารณาและให้

กรรมการเจา้ของสาํนวนดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 
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Chapter VII 
Fact-Finding 

 

Part 1 
Fact-Finding from the Appeal, Reply, Objection to Reply and Additional Reply 

 
 Article 51.  Upon a finding by the member in charge of the case that an appeal is complete, an order 

shall be given to instruct the respondent to submit  reply within thirty days as from the date of receiving 

the order.  A copy of the appeal and copy of evidence shall also be sent to the respondent.  In the case 

where it is deemed appropriate, issues may also be determined for the respondent’s reply or an instruction 

given for the submission of relevant evidence or evidence that would be beneficial to the proceedings. 

 In the case where the evidence accompanying an appeal is considerable or is in a condition which 

would make delivery to the respondent an undue burden, a copy of the appeal shall be sent along with  

a schedule of evidence which the respondent may request to inspect or to obtain at the MSPC. 

 Article 52.  A respondent shall submit reply which clearly denies or admits a claim stated in the appeal 

and the petition and the causes thereof as well as submit evidence as determined by the member in charge of 

the case.  A copy of the reply and copy of evidence or documents in the amount determined by the member 

in charge of the case shall also be submitted with the reply. The reply shall be submitted within the prescribed 

period which shall be no later than thirty days as from the date of receiving a copy of the appeal. 

 Article 53.  In the case where a member in charge of the case finds that reply submitted by  

the respondent is incomplete or not sufficiently clear, the respondent may be ordered to make corrections 

or submit a new reply. 

 Article 54.  In the case where a respondent does not submit reply along with evidence to the member 

in charge of the case within the prescribed period, the respondent shall be deemed to have accepted the facts 

stated in the appeal and the member in charge of the case shall continue with the proceedings as deemed just. 

 In the case where a respondent does not submit reply within the prescribed period, the respondent 

must show the reasons and necessities preventing the submission of the reply within the prescribed period, 

which shall be no later than seven days. 

17๑๗

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๑๗ 
 

หมวด ๗  
การแสวงหาข้อเทจ็จริง 

 
ส่วนท ี๑ 

การแสวงหาข้อเทจ็จริงจากคําอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ 
และคําแก้อุทธรณ์เพมิเติม 

 
ข้อ ๕๑  เมือกรรมการเจา้ของสํานวนเห็นวา่ อุทธรณ์ใดเป็นอุทธรณ์ทีสมบูรณ์ครบถว้น ให้มีคาํสัง

ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทาํคาํแกอุ้ทธรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทีไดร้ับคาํสัง โดยส่งสําเนาคาํอุทธรณ์และ
สําเนาพยานหลักฐานไปด้วย  ในกรณีทีเห็นสมควรจะกําหนดประเด็นทีคู่กรณีในอุทธรณ์ต้องทํา 
คาํแกอุ้ทธรณ์ หรือใหจ้ดัส่งพยานหลกัฐานทีเกียวขอ้ง หรือทีจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาดว้ยก็ได ้

ในกรณีทีพยานหลกัฐานประกอบอุทธรณ์มีปริมาณหรือสภาพทีทาํให้การส่งสําเนาให้แก่คู่กรณี 
ในอุทธรณ์เป็นภาระอย่างมาก ให้ส่งสําเนาอุทธรณ์ไปพร้อมกบัรายการพยานหลกัฐานทีคู่กรณีในอุทธรณ์
อาจขอดูหรือขอรับไดท้ี ก.พ.ค. 

ข้อ ๕๒  ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทาํคาํแก้อุทธรณ์โดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหา 
ทีปรากฏในหนังสืออุทธรณ์และคาํขอท้ายอุทธรณ์และเหตุแห่งการนัน พร้อมส่งพยานหลักฐานตามที
กรรมการเจา้ของสํานวนกาํหนด โดยจดัทาํสําเนาคาํแกอุ้ทธรณ์และสําเนาพยานหลกัฐาน หรือตามจาํนวนที
กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดยืนมาพร้อมกับคาํแก้อุทธรณ์ด้วย  ทังนี ภายในระยะเวลาทีกําหนด  
แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัทีไดร้ับสาํเนาหนงัสืออุทธรณ์ 

ข้อ ๕๓ ในกรณีทีกรรมการเจา้ของสํานวนเห็นวา่คาํแกอุ้ทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ไม่ครบถว้น
หรือชดัเจนเพียงพอ จะสังใหคู้่กรณีในอุทธรณ์ดาํเนินการแกไ้ขหรือจดัทาํคาํแกอุ้ทธรณ์ส่งมาใหม่ก็ได ้

ข้อ ๕๔  ในกรณีทีคู่กรณีในอุทธรณ์มิได้จัดทาํคาํแก้อุทธรณ์ พร้อมทงัพยานหลักฐานยืนต่อ
กรรมการเจา้ของสาํนวนภายในระยะเวลาทีกาํหนด ให้ถือวา่คู่กรณีในอุทธรณ์ยอมรับขอ้เท็จจริงตามขอ้อุทธรณ์
และใหก้รรมการเจา้ของสาํนวนพิจารณาดาํเนินการตามทีเห็นเป็นการยตุิธรรม 

ในกรณีทีคู่กรณีในอุทธรณ์มิได้ยืนคาํแก้อุทธรณ์ภายในระยะเวลาทีกาํหนด คู่กรณีในอุทธรณ์ 
ต้องแสดงเหตุผลและความจาํเป็นทีทําให้ไม่สามารถยืนคาํแก้อุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด  
แต่ตอ้งไม่เกินเจด็วนั 
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 Article 55.  Upon the submission of reply by the respondent, the member in charge of the case 

shall send a copy of the reply along with a copy of the evidence to the appellant so as to enable the appellant  

to submit an objection to or acceptance of the reply or evidence submitted by the respondent to the member 

in charge of the case.  In this regard, a determination of the issues to be explained by the appellant or  

an instruction to submit any evidence may also be made. 

 If the appellant wishes to respond to the reply, an objection to the reply shall be submitted to  

the member in charge of the case within fifteen days as from the date of receiving the reply. 

 If the appellant does not wish to respond to the reply, but wishes to continue with the appeals 

proceedings, a notice in writing shall be given within the period prescribed under paragraph two. 

 If the appellant fails to take any action under paragraph two or paragraph three, the member  

in charge of the case may issue an order striking the appeal out of the case-list. 

 Article 56.  The appellant’s objection to reply shall only address the issues already raised in  

the appeal, the respondent’s reply or as determined by the member in charge of the case. 

 If the appellant submits an objection to a reply which contains an additional issue or petition other 

than those stated in the appeal, the respondent’s reply or as determined by the member in charge of  

the case, the new issue or petition shall be rejected. 

 Article 57.  The member in charge of the case shall send a copy of the appellant’s objection to  

the reply to the respondent so as to enable the submission of an additional objection in the prescribed 

number within fifteen days as from the day of receiving the objection to the reply, or within the prescribed 

period. 

 Upon the expiration of the period under paragraph one, or upon the respondent’s submission of  

an additional reply, if the member in charge of the case finds that the appeal has sufficient facts for 

consideration or making determination, a summary and an opinion of the case along with all the evidence 

relevant for consideration on this matter shall be referred to the Commission for further proceedings. 

 

 

 

เล่ม  ๑๒๕  ตอนที  ๑๒๙  ก  ราชกิจจานุเบกษา ๑๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๑ 

๑๘ 
 

ข้อ ๕๕  เมือคู่กรณีในอุทธรณ์ยืนคาํแก้อุทธรณ์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่งสําเนา 
คาํแกอุ้ทธรณ์พร้อมทงัสําเนาพยานหลกัฐานไปยงัผูอุ้ทธรณ์เพือให้ผูอุ้ทธรณ์คดัคา้นหรือยอมรับคาํแกอุ้ทธรณ์ 
หรือพยานหลักฐานทีคู่กรณีในอุทธรณ์ยืนต่อกรรมการเจ้าของสํานวน ในการนีจะกําหนดประเด็น 
ใหผู้อุ้ทธรณ์ตอ้งชีแจงหรือใหจ้ดัส่งพยานหลกัฐานใด ๆ ดว้ยก็ได ้

ถ้าผูอุ้ทธรณ์ประสงค์จะคดัค้านคาํแก้อุทธรณ์ ให้ทาํคาํคดัค้านคาํแก้อุทธรณ์ยืนต่อกรรมการ 
เจา้ของสาํนวนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัทีไดร้ับสาํเนาคาํแกอุ้ทธรณ์ 

ถา้ผูอุ้ทธรณ์ไม่ประสงค์จะทาํคาํคดัคา้นคาํแกอุ้ทธรณ์  แต่ประสงค์จะให้พิจารณาอุทธรณ์ต่อไป  
ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหท้ราบภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถา้ผูอุ้ทธรณ์ไม่ดาํเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้กรรมการเจา้ของสํานวนสังจาํหน่าย
อุทธรณ์ออกจากสารบบก็ได ้

ข้อ ๕๖   คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ของผู ้อุทธรณ์ให้มีได้เฉพาะในประเด็นทีได้ยกขึนกล่าว 
ในคาํอุทธรณ์ คาํแกอุ้ทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ หรือทีกรรมการเจา้ของสาํนวนกาํหนด 

ถา้ผูอุ้ทธรณ์ทาํคาํคดัคา้นคาํแก้อุทธรณ์โดยมีประเด็นหรือคาํขอเพิมขึนใหม่ต่างจากคาํอุทธรณ์  
คาํแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ หรือทีกรรมการเจา้ของสํานวนกําหนด ให้สังไม่รับประเด็นหรือ 
คาํขอใหม่นนัไวพ้ิจารณา 

ข้อ ๕๗  ให้กรรมการเจา้ของสํานวนส่งสําเนาคาํคดัคา้นคาํแกอุ้ทธรณ์ของผูอุ้ทธรณ์ให้แก่คู่กรณี
ในอุทธรณ์ เพือยืนคาํแก้อุทธรณ์เพิมเติมตามจาํนวนทีกาํหนดภายในสิบห้าวนันับแต่วนัทีได้รับสําเนา 
คาํคดัคา้นคาํแกอุ้ทธรณ์หรือภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

เมือพน้กาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง หรือเมือคู่กรณีในอุทธรณ์ยืนคาํแกอุ้ทธรณ์เพิมเติมแล้ว 
หากกรรมการเจา้ของสํานวนเห็นวา่เรืองอุทธรณ์มีขอ้เท็จจริงเพียงพอทีจะพิจารณาหรือมีคาํวินิจฉยัชีขาดไดแ้ลว้ 
ให้จัดทําบันทึกสรุปสํานวนพร้อมเอกสารหลักฐานทีเกียวกับการพิจารณาเ รืองนีทังหมดเสนอ 
องคค์ณะวนิิจฉยั เพือพิจารณาดาํเนินการต่อไป 
 

 
 
 
 
 

๑๘ 18
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Part 2 
Fact-Finding by the Commission 

 

 Article 58.  In the consideration of an appeal, the Commission shall have the power to conduct 

fact-finding proceedings as appropriate.  In this regard, facts may be obtained from a witness, documentary 

evidence, expert witness or other evidence apart from the evidence adduced by the parties in the appeal, 

reply, objection to the reply or additional reply.  In carrying out a fact-finding proceeding, the Commission 

may conduct proceedings in accordance with this Part or as deemed appropriate. 

 In a fact finding proceeding of the Commission, if a testimony of a party, witness or any person  

is required, the Commission shall conduct the inquisition. 

 Article 59.  A Commission shall have the power to summon a party or related person to give  

a testimony as deemed appropriate. 

 A summons of the Commission under paragraph one may also state the factual issues that will be heard. 

 A Commission must serve advance notice of a hearing to a related party in order to give such party  

an opportunity to make an objection or explanation of facts.  However, if the fact to be inquired does not have 

any impact on the consideration, or the related party already has prior knowledge of the fact, notice of  

the hearing date may not be given to such party. 

 A witness summoned by a Commission to give a testimony may present any evidence to support 

his/her testimony if such evidence is within the issues stipulated by the Commission’s hearing order. 

 Article 60.  In the case where the Commission finds it appropriate to hear the testimony of any person 

and an interpreter is required, an interpreter shall be provided and the interpreter may be compensated in 

the same manner as the appearance of an expert witness for testimony. 

 Article 61.  Before giving a testimony, a party or witness shall swear an oath according to  

one’s religious belief or tradition or take an oath to testify truthfully. 

 A party or witness shall state his/her name, surname, address, age and occupation, and in the case 

where the witness is related to a party, the nature of the relation shall also be stated. 
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ส่วนท ี๒ 
การแสวงหาข้อเทจ็จริงขององค์คณะวนิิจฉัย 

 
ข้อ ๕๘  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  องค์คณะวินิจฉัยมีอํานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ 

ตามความเหมาะสม ในการนีอาจแสวงหาขอ้เท็จจริงจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ้ชียวชาญ หรือ
พยานหลกัฐานอืนนอกเหนือจากพยานหลกัฐานของคู่กรณีทีปรากฏในคาํอุทธรณ์ คาํแกอุ้ทธรณ์ คาํคดัคา้น
คําแก้อุทธรณ์  หรือคําแก้อุทธรณ์เพิมเติม  ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเช่นว่านัน  องค์คณะวินิจฉัย 
อาจดาํเนินการตามทีกาํหนดในส่วนนีหรือตามทีเห็นสมควร 

ในการแสวงหาขอ้เท็จจริงขององค์คณะวินิจฉัย ถ้าต้องมีการให้ถ้อยคาํของคู่กรณี พยาน หรือ
บุคคลใด ๆ ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัเป็นผูซ้กัถาม 

ข้อ ๕๙  องค์คณะวินิจฉัยมีอาํนาจออกคาํสังเรียกคู่กรณีหรือบุคคลทีเกียวขอ้งมาให้ถ้อยคาํได ้
ตามทีเห็นสมควร 

คาํสังขององคค์ณะวินิจฉยัตามวรรคหนึงจะกาํหนดประเด็นขอ้เท็จจริงทีจะทาํการไต่สวนไวด้ว้ยก็ได ้
องคค์ณะวินิจฉยัตอ้งแจง้กาํหนดการไต่สวนให้คู่กรณีทีเกียวขอ้งทราบล่วงหนา้เพือเปิดโอกาสให้

คู่กรณีนนัคดัคา้นหรือชีแจงขอ้เทจ็จริงได ้แต่ถา้ขอ้เทจ็จริงทีจะทาํการไต่สวนเป็นขอ้เท็จจริงทีไม่มีผลกระทบ
ต่อการพิจารณาวินิจฉยั หรือคู่กรณีทีเกียวขอ้งไดท้ราบขอ้เท็จจริงนนัมาก่อนแลว้ จะไม่แจง้กาํหนดการไต่สวน
ใหคู้่กรณีนนัทราบก็ได ้

พยานทีองค์คณะวินิจฉัยมีคาํสังเรียกมาให้ถ้อยคาํอาจเสนอพยานหลกัฐานใด ๆ เพือประกอบ 
การใหถ้อ้ยคาํของตนได ้ถา้พยานหลกัฐานนนัอยูใ่นประเด็นทีองคค์ณะวนิิจฉยัไดม้ีคาํสังใหม้ีการไต่สวน 

ข้อ ๖๐  ในกรณีทีองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรจะรับฟังถ้อยคาํของบุคคลใดและเป็นกรณี ที 
ตอ้งใชล้่าม ใหจ้ดัหาล่าม โดยล่ามอาจไดร้ับค่าตอบแทนเช่นเดียวกบัการมาใหถ้อ้ยคาํของพยานผูเ้ชียวชาญก็ได ้

ข้อ ๖๑  ก่อนให้ถ้อยคาํ คู่กรณี หรือพยาน ต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณี
แห่งชาติของตน หรือกล่าวคาํปฏิญาณวา่จะใหถ้อ้ยคาํตามสัตยจ์ริง 

ให้คู่กรณี หรือพยาน แจง้ชือ นามสกุล ทีอยู่ อายุ และอาชีพ และในกรณีทีพยานมีความเกียวพนั 
กบัคู่กรณีคนหนึงคนใด ใหแ้จง้ดว้ยวา่มีความเกียวพนักนัอยา่งไร 

 
 

๑๙
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 While a witness is giving a testimony, a party may or may not be present.  Other witnesses, 

however, shall not be present at such place except where otherwise ordered by the Commission or in a case 

provided under paragraph four. 

 A witness who has given testimony may be re-summoned to give another testimony on the same day 

or on another day, and may be summoned to give a testimony together with another witness on the same matter. 

 Upon completion of a testimony by a party or witness, the Commission shall read the testimony 

record before the party or witness and instruct him/her to affix a signature as evidence.  In the case where  

a party or witness is unable to affix a signature or refuses to affix a signature, the cause for such absence of 

signature shall be recorded. 

 Article 62.  When the Commission finds appropriate or upon a request by a party, the Commission 

may order the appointment of an expert witness to carry out a study, inspection or analysis of any matter 

relating to the appeal, not being a ruling on a legal issue, and that a report be submitted or a testimony 

given to the Commission. 

 A copy of the report or testimony of an expert witness shall be sent to the relevant parties for  

the latter’s submission of an observation to the Commission within the period prescribed by the Commission. 

 The Commission may order the expert witness to give a testimony to support his/her report. 

 The Commission shall serve advance notice of the schedule of an expert witness’ testimony upon 

the relevant parties in order to provide the latter with an opportunity to file an objection or explanation of facts. 

 Article 63.  A Commission or person assigned by the Commission shall have the power to inspect 

a place, person or other item as part of its consideration. 

 Advance notice of the date, time and place to be inspected shall be served upon the party in order 

to give the latter an opportunity to file an objection or explanation of facts.  Such party may or may not 

participate in the inspection. 

 The Commission or person assigned by the Commission shall enter an inspection report and  

the testimonies of persons or witnesses given during the inspection in the record. 

 Article 64.  If a person fears that an evidence to be adduced later will be lost or difficult to obtain, 

or if a party fears that an evidence to be adduced later will be lost prior to a hearing, or will be difficult 

to adduce at a subsequent hearing, such person or party may file a request for an order of the Commission 

to inquire such evidence immediately. 
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ในขณะทีพยานคนหนึงกาํลังให้ถ้อยคาํ คู่กรณีจะอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ห้ามมิให้พยานคนอืน 
อยูใ่นสถานทีนนั เวน้แต่องคค์ณะวนิิจฉยัจะมีคาํสังเป็นอยา่งอืน หรือเป็นกรณีทีกาํหนดไวใ้นวรรคสี 

พยานทีให้ถ้อยคาํแล้วอาจถูกเรียกมาให้ถ้อยคาํอีกในวนัเดียวกันหรือวนัอืน และอาจถูกเรียก 
มาใหถ้อ้ยคาํพร้อมพยานคนอืนในเรืองเดียวกนัได ้

เมือคู่กรณี หรือพยาน ให้ถอ้ยคาํเสร็จแลว้ ให้องค์คณะวินิจฉัยอ่านบนัทึกการให้ถอ้ยคาํดงักล่าว 
ให้คู่กรณีหรือพยานฟังและให้ลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน ในกรณีทีคู่กรณีหรือพยานลงลายมือชือไม่ได ้
หรือไม่ยอมลงลายมือชือ ใหจ้ดแจง้เหตุทีไม่มีลายมือชือเช่นวา่นนัไว ้

ข้อ ๖๒  เมือองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมือคู่กรณีมีคาํขอ องค์คณะวินิจฉัยอาจมีคาํสัง 
ตงัพยานผูเ้ชียวชาญเพือศึกษา ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์เรืองใดเกียวกับอุทธรณ์อนัมิใช่เป็นการวินิจฉัย 
ขอ้กฎหมาย แลว้ใหท้าํรายงานหรือใหถ้อ้ยคาํต่อองคค์ณะวนิิจฉยัได ้

รายงานหรือบันทึกการให้ถ้อยคําของพยานผู ้เชียวชาญ ให้ส่งสําเนาให้คู่กรณีทีเกียวข้อง 
เพือทาํขอ้สังเกตเสนอต่อองคค์ณะวนิิจฉยัภายในระยะเวลาทีองคค์ณะวนิิจฉยักาํหนด 

องคค์ณะวนิิจฉยัอาจมีคาํสังใหพ้ยานผูเ้ชียวชาญมาใหถ้อ้ยคาํประกอบการรายงานของตนได ้
องค์คณะวินิจฉัยต้องแจ้งกําหนดการให้ถ้อยคําของพยานผู ้เชียวชาญให้คู่กรณีทีเกียวข้อง 

ทราบล่วงหนา้ เพือเปิดโอกาสใหคู้่กรณีคดัคา้นหรือชีแจงขอ้เทจ็จริงได ้
ข้อ ๖๓  องคค์ณะวินิจฉยัหรือบุคคลทีไดร้ับมอบหมายจากองคค์ณะวินิจฉยัมีอาํนาจไปตรวจสอบ

สถานที บุคคล หรือสิงอืนใดเพือประกอบการพิจารณาได ้
ให้แจง้วนั เวลา และสถานทีทีจะไปตรวจสอบให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าเพือเปิดโอกาส ให้คู่กรณี

คดัคา้นหรือชีแจงขอ้เทจ็จริงได ้โดยคู่กรณีจะไปร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวหรือไม่ก็ได ้
องค์คณะวินิจฉัยหรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากองค์คณะวินิจฉัยต้องบนัทึกการตรวจสอบ  

และการใหถ้อ้ยคาํของบุคคลหรือพยานในการตรวจสอบรวมไวใ้นสาํนวนดว้ย 
ข้อ ๖๔  ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลกัฐานซึงตนอาจตอ้งอา้งอิงในภายหน้าจะสูญหาย หรือยาก 

แก่การนาํมา หรือถา้คู่กรณีฝ่ายใดเกรงว่าพยานหลกัฐานซึงตนจะอา้งอิงอาจสูญหายเสียก่อนทีจะมีการไต่สวน 
หรือเป็นการยากทีจะนาํมาไต่สวนในภายหลงั บุคคลนนัหรือคู่กรณีฝ่ายนนัอาจยืนคาํขอให้องคค์ณะวินิจฉยั 
มีคาํสังใหไ้ต่สวนพยานหลกัฐานนนัไวท้นัที 

 
 

๒๐
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 Upon the Commission’s receipt of the request, the requestor and other party or related third party 

shall be summoned to testify, and upon hearing such persons, the request shall be determined as  

the Commission finds appropriate. If permission is granted, the witness shall be inquired in accordance with 

these MSPC Rules. Other reports and related documents shall be maintained in the Commission’s custody. 

 In the case where the other party or a related third party is not domiciled in the Kingdom or has not yet 

appeared in such matter, upon the Commission’s receipt of a request under paragraph one, an order shall be 

given as appropriate.  If permission is granted, an ex parte inquisition of the witness shall be conducted. 

 Article 65.  When conducting a fact-finding proceeding under this Part, the Commission may 

order audio, visual or audio-visual recordings to be made for the whole or part of the proceedings as 

evidence for consideration. 

Chapter VIII 
Case Summary 

 
 Article 66.  Upon consideration of the facts in the appeal, reply, as well as other facts obtained 

under Chapter VII, if the member in charge of the case finds that there are sufficient facts to make  

a determination, a case summary of the member in charge of the case shall be prepared and submitted 

together with all the relevant documents and evidence to the Commission for further proceedings. 

 Article 67.  A case summary shall at least consist of: 

 (1) the names of the appellant and respondent; 

  (2) a summary of facts obtained from the appeal and other documents of the parties, including 

evidence and summary of the appellant’s petition; 

 (3) a summary of facts additionally obtained by the member in charge of the case (if any); 

 (4) the legal and factual issues to be determined; 

 (5) the opinion of the member in charge of the case relating to the issues to be determined and  

the appellant’s petition. 

 A case summary of the member in charge of the case under (2) shall be sent to the parties for 

acknowledgement at least seven days in advance of the first hearing date under article 76. 
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เมือองคค์ณะวินิจฉยัไดร้ับคาํขอแลว้ ให้มีคาํสังเรียกผูข้อและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงหรือบุคคลภายนอก 
ทีเกียวขอ้งมาให้ถ้อยคาํ และเมือได้ฟังบุคคลเหล่านันแล้ว ให้สังคาํขอตามทีเห็นสมควร ถ้าสังอนุญาต  
ให้ไต่สวนพยานไดต้ามกฎ ก.พ.ค. นี ส่วนรายงานและเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการนนั ให้องค์คณะวินิจฉัย
เก็บรักษาไว ้

ในกรณีทีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงหรือบุคคลภายนอกทีเกียวข้องไม่มีภูมิลาํเนาอยู่ในราชอาณาจกัร 
และยงัมิไดเ้ขา้มาในเรืองนนั  เมือองคค์ณะวินิจฉยัไดร้ับคาํขอตามวรรคหนึง ให้สังคาํขอตามทีเห็นสมควร  
ถา้สังอนุญาต ก็ใหไ้ต่สวนพยานไปฝ่ายเดียว 

ข้อ ๖๕  ในการแสวงหาขอ้เท็จจริงตามส่วนนี องค์คณะวินิจฉัยจะออกคาํสังให้มีการบนัทึกเสียง 
ภาพ หรือเสียงและภาพ  ตลอดเวลาหรือส่วนหนึงส่วนใดของการดําเนินการนัน  เพือเป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก็ได ้

 
หมวด ๘  

การสรุปสํานวน 
 

ข้อ ๖๖  เมือกรรมการเจา้ของสาํนวนไดพ้ิจารณาขอ้เทจ็จริงจากคาํอุทธรณ์ คาํแกอุ้ทธรณ์ของคู่กรณี 
รวมทงัขอ้เทจ็จริงอืนทีไดม้าตามหมวด ๗ แลว้ เห็นวา่มีขอ้เท็จจริงเพียงพอสามารถมีคาํวินิจฉยัชีขาดไดแ้ลว้ 
ให้จดัทาํบนัทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวน และเสนอบนัทึกดงักล่าวพร้อมเอกสารหลกัฐาน 
ทีเกียวกบัการพิจารณาเรืองนีทงัหมดใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัเพือพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๗  บนัทึกสรุปสาํนวนอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
(๑) ชือผูอุ้ทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 
(๒) สรุปขอ้เท็จจริงทีไดจ้ากคาํอุทธรณ์และเอกสารอืน ๆ ของคู่กรณี รวมทงัพยานหลกัฐานต่าง ๆ 

และสรุปคาํขอของผูอุ้ทธรณ์ 
(๓) สรุปขอ้เทจ็จริงทีกรรมการเจา้ของสาํนวนแสวงหาเพิมเติม (ถา้มี)  
(๔) ประเด็นทีจะตอ้งวนิิจฉยัทงัขอ้กฎหมายและขอ้เทจ็จริง 
(๕) ความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนเกียวกับประเด็นทีจะต้องวินิจฉัยและคาํขอของ 

ผูอุ้ทธรณ์ 
บนัทึกสรุปสาํนวนของกรรมการเจา้ของสํานวนตาม (๒) ให้ส่งให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่

เจด็วนั ก่อนวนันงัพิจารณาครังแรกตามขอ้ ๗๖ 

๒๑
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 Article 68.  Upon a Commission’s acceptance of an appeal, if the member in charge of the case 

finds that a determination can be made from the facts stated in the appeal without obtaining additional 

facts, or that, at any time, the facts obtained from the parties’ explanation and/or subsequent fact-finding 

proceedings are sufficient for a consideration without completing all fact-finding procedures as prescribed in 

Chapter VII, the member in charge of the case shall have the power to prepare and submit a case summary to 

the Commission for further proceedings. 

 Article 69.  Upon the Commission’s receipt of the case from the member in charge of the case,  

if it is found that there is no need for additional fact-finding proceedings, an order shall be made  

to determine the final fact-finding date for such matter. 

 The Commission shall serve notice of the final fact-finding date upon the parties at least ten days 

in advance. 

 All additional appeals, replies, objections to replies, additional replies, including other evidence 

submitted subsequent to the final fact-finding date shall not be admitted to the appeal and a copy does not have 

to be sent to the relevant party. 

 Article 70. When the expiration of the final fact-finding date is determined, the member in charge of 

the case shall submit the case summary to the legal officer commissioner (if any) in order to prepare  

a statement without delay. 

 A statement shall be made in writing, except where an appeal is an urgent matter, or a matter 

which does not raise difficult factual or legal issues, in which case the legal officer commissioner may 

deliver an oral statement in lieu of a written statement after consultation with the Commission.  In an oral 

statement, the legal officer commissioner shall also prepare a record of such statement in writing,  

stating the essential substance of the statement, attached to the appeal case.  The written statement may be 

prepared prior to or subsequent to the oral statement. 

 Once the legal officer commissioner has prepared a written statement or is able to deliver an oral 

statement, the Commission shall schedule a first hearing date for the appeal. 
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ข้อ ๖๘  เมือองค์คณะวินิจฉัยได้มีคาํสังรับอุทธรณ์แล้ว หากกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่า 
สามารถจะวินิจฉยัไดจ้ากขอ้เท็จจริงในคาํอุทธรณ์นนัโดยไม่ตอ้งดาํเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงอีก หรือเห็นว่า
ขอ้เท็จจริงทีได้จากคาํชีแจงของคู่กรณี และหรือจากการแสวงหาขอ้เท็จจริงในภายหลงัไม่ว่าในขณะใด  
เพียงพอทีจะพิจารณาวินิจฉยัไดโ้ดยไม่ตอ้งแสวงหาขอ้เท็จจริงจนครบทุกขนัตอนตามทีกาํหนดไวใ้นหมวด ๗ 
ให้กรรมการเจา้ของสํานวนมีอาํนาจจดัทาํบนัทึกสรุปสํานวนเสนอองคค์ณะวินิจฉยัเพือพิจารณาดาํเนินการ
ต่อไป 

ข้อ ๖๙  เมือองคค์ณะวินิจฉยัไดร้ับสํานวนจากกรรมการเจา้ของสํานวนแลว้ หากเห็นวา่ไม่มีกรณี 
ทีจะตอ้งแสวงหาขอ้เท็จจริงเพิมเติม ให้มีคาํสังกาํหนดวนัหนึงวนัใดเป็นวนัสินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริง 
ในเรืองนนั 

ให้องค์คณะวินิจฉัยแจ้งให้คู่กรณีทราบกําหนดวนัสินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงล่วงหน้า 
ไม่นอ้ยกวา่สิบวนั 

บรรดาคาํอุทธรณ์เพิมเติม คาํแก้อุทธรณ์ คาํคดัคา้นคาํแก้อุทธรณ์ คาํแก้อุทธรณ์เพิมเติม รวมทงั
พยานหลกัฐานอืน ๆ ทียืนหลังวนัสินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้รับไวเ้ป็นส่วนหนึงของอุทธรณ์  
และไม่ตอ้งส่งสาํเนาใหคู้่กรณีทีเกียวขอ้ง 

ข้อ ๗๐  เมือกาํหนดวนัสินสุดการแสวงหาขอ้เทจ็จริงแลว้ ให้กรรมการเจา้ของสํานวนส่งสรุปสํานวน
ใหน้ิติกรผูแ้ถลง (ถา้มี) เพือจดัทาํคาํแถลงโดยเร็ว 

คาํแถลงให้จดัทาํเป็นหนงัสือ เวน้แต่เรืองอุทธรณ์ใดเป็นเรืองเร่งด่วน หรือเป็นเรืองทีมีขอ้เท็จจริง
หรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก นิติกรผูแ้ถลงจะเสนอคาํแถลงด้วยวาจาแทนคาํแถลงเป็นหนังสือหลงัจากที 
ไดห้ารือกบัองคค์ณะวินิจฉยัแลว้ก็ได ้ในการแถลงดว้ยวาจา นิติกรผูแ้ถลงตอ้งจดัทาํบนัทึกคาํแถลงดงักล่าว 
เป็นหนังสือกล่าวถึงข้อสาระสําคญัในคาํแถลงติดไวใ้นสํานวนอุทธรณ์ดว้ย โดยจะจดัทาํก่อนหรือหลัง 
การเสนอคาํแถลงดว้ยวาจาก็ได ้

เมือนิติกรผูแ้ถลงได้จัดทําคาํแถลงเป็นหนังสือหรือสามารถเสนอคําแถลงด้วยวาจาได้แล้ว  
ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยักาํหนดวนันงัพิจารณาอุทธรณ์ครังแรกต่อไป 
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Chapter IX 
Admitting Evidence 

    
 Article 71.  A party claiming a fact in support of one’s contention has the duty of adducing evidence 

to the Commission and the member in charge of the case as initial proof of such fact, except for a general fact 

or an indisputable fact or evidence already received by the other party or evidence in the possession of  

an administrative agency, state official or other person. 

 If there is a legal presumption in favour of a party, such party shall prove only that he/she has 

fully satisfied the conditions for benefiting from such presumption. 

 Article 72.  A Commission and member in charge of the case shall have the discretion to admit 

evidence obtained in the proceedings without limitation to those presented by the parties.  Such evidence, 

however, shall be evidence which the interested party has the opportunity of inspecting, acknowledgement 

and presenting other evidence to affirm or quash. 

 Article 73.  Only an original copy may be adduced as evidence. If an original copy cannot be found, 

a certified correct copy or witness with knowledge of its contents may be adduced as evidence. 

 When adducing an official document as evidence, even if the original copy is existent, an official 

verification copy may still be sent, unless ordered otherwise by the Commission or member in charge of 

the case. 

 Article 74.  A Commission or member in charge of the case may admit information stored by  

a computer or processed by a computer as evidence in the record.  Such storage and processing, however, 

must be duly carried out and must be certified by the person related to or carrying out such act. 

 The provisions in paragraph one shall apply to the admission of information stored or obtained by 

electronic means or other types of information technology mutatis mutandis. 

 Article 75.  A Commission may admit hearsay evidence in support of other evidence when it is 

found that: 

 (1) according to the state, characteristics, source and circumstances, the hearsay evidence or hearsay 

witness is reliable, or 

  (2) there is a necessary cause due to an inability to present the testimony of the person who saw, 

heard or knew of the matter to be adduced as evidence, and there is reasonable cause to admit the hearsay 

evidence in the interest of justice. 
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หมวด ๙  
การรับฟังพยานหลกัฐาน 

ข้อ ๗๑  คู่กรณีฝ่ายทีกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ๆ เพือสนับสนุนข้ออ้างของตนมีหน้าทีเสนอ
พยานหลักฐานต่อองค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน เพือพิสูจน์ข้อเท็จจริงดงักล่าวในเบืองต้น  
เวน้แต่ข้อเท็จจริงซึงเป็นทีรู้กันอยู่ทัวไป หรือซึงไม่อาจโต้แยง้ไต้ หรือทีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงได้รับแล้ว  
หรือพยานหลกัฐานนนัอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจา้หนา้ทีของรัฐ หรือบุคคลอืน 

ถ้ามีขอ้สันนิษฐานไวใ้นกฎหมายเป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายใด คู่กรณีฝ่ายนันตอ้งพิสูจน์แต่เพียงว่า  
ตนไดป้ฏิบตัิตามเงือนไขแห่งการทีตนจะไดร้ับประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานนนัครบถว้นแลว้ 

ข้อ ๗๒  องคค์ณะวินิจฉยั กรรมการเจา้ของสํานวน มีดุลพินิจทีจะรับฟังพยานหลกัฐานทีไดร้ับมา
ตามกระบวนพิจารณาโดยไม่จาํกดัเฉพาะทีเสนอโดยคู่กรณี แต่พยานหลกัฐานนนัจะตอ้งเป็นพยานหลกัฐาน
ทีคู่กรณีผูม้ีส่วนไดเ้สียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลกัฐานเพือยนืยนัหรือหกัลา้ง 

ข้อ ๗๓  ตน้ฉบบัเอกสารเท่านนัทีอา้งเป็นพยานได ้ถา้หาตน้ฉบบัไม่ได ้สําเนาทีรับรองวา่ถูกตอ้ง
หรือพยานบุคคลทีรู้ขอ้ความก็อา้งเป็นพยานได ้

การอา้งหนงัสือราชการเป็นพยาน แมต้น้ฉบบัยงัมีอยู ่จะส่งสําเนาทีเจา้หนา้ทีรับรองวา่ถูกตอ้งก็ได ้
เวน้แต่องคค์ณะวนิิจฉยั กรรมการเจา้ของสาํนวน จะมีคาํสังเป็นอยา่งอืน 

ข้อ  ๗๔   องค์คณะวินิจฉัย  กรรมการเจ้าของสํานวน  อาจรับฟังข้อมูลทีบันทึกสําหรับ  
เครืองคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครืองคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในสํานวนได ้แต่การบนัทึก
และการประมวลผลนนัตอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้งและตอ้งมีคาํรับรองของบุคคลทีเกียวขอ้งหรือดาํเนินการนนั 

ให้นาํความในวรรคหนึงมาใชบ้งัคบักบัการรับฟังขอ้มูลทีบนัทึกไวห้รือไดม้าจากสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสือทางเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอืนดว้ยโดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕  องค์คณะวินิจฉัยอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลกัฐานประกอบพยานหลกัฐานอืนได้
เมือเห็นวา่ 

(๑) ตามสภาพ ลกัษณะ แหล่งทีมา และขอ้เทจ็จริงแวดลอ้มการบอกเล่า หรือพยานบอกเล่านนั  
มีความน่าเชือถือหรือ 

(๒) มีเหตุจาํเป็นเนืองจากไม่สามารถนาํบุคคลซึงเป็นผูท้ีไดเ้ห็น ไดย้ิน หรือทราบขอ้ความในเรือง
ทีจะให้การเป็นพยานนนัมาให้ถอ้ยคาํเป็นพยานได ้และมีเหตุผลสมควรเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
ทีจะรับฟังพยานบอกเล่านนั 
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Chapter X 
Appeal Hearing and Consideration 

 
Part 1 

Appeal Hearing and Statement of the Legal Officer Commissioner 
 
 Article 76.  When considering an appeal, the Commission shall hold at least one appeal hearing to 

give the parties an opportunity to present oral statements, except in the case where the appeal is rejected 

and striked out of the case-list, in which case an appeal hearing does not have to be held. 

 The Commission shall serve notice of the appeal hearing date upon the parties at least seven days 

in advance in order to give the parties an opportunity to present a summary of the appeal and reply. 

 Article 77.  On the first appeal hearing date, if a party wishes to submit an appeal summary 

statement or reply summary statement in writing, the written statement shall be submitted prior to  

the appeal hearing date or no later than during the appeal hearing. 

 A statement under paragraph one shall not raise a factual issue which has never been claimed, 

with the exception of a fact on an essential issue in the appeal which the submitting party is able to prove 

that there is a necessary cause or special circumstance preventing a submission to the Commission at  

an earlier time.  However, the Commission may admit such facts only upon giving the other party  

an opportunity to present evidence to affirm or quash such evidence. 

 A party shall have the right to present evidence in support of a statement submitted under 

paragraph one. The Commission shall grant its permission to the extent that it relates to the statement  

and is necessary to the appeal.  Such order shall be final. 

 On the appeal hearing date, a party may be absent from the appeal hearing.  The provisions in  

this article, however, does not deprive the Commission of the power to summon a party, administrative 

agency, state official or related person to testify or give an opinion in writing or to submit any document or 

evidence to the Commission. 
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หมวด ๑๐ 
การนังพจิารณาอุทธรณ์ และการพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ 

 
ส่วนท ี๑ 

การนังพจิารณาอุทธรณ์ และการแถลงของนิติกรผู้แถลงประจําสํานวน 
 

ข้อ ๗๖  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจดัให้มีการนังพิจารณาอุทธรณ์อย่างน้อย 
หนึงครังเพือให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้า  เว ้นแต่กรณีทีมีคําวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ 
และใหจ้าํหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบความ ไม่ตอ้งมีการนงัพิจารณาอุทธรณ์นนั 

องคค์ณะวินิจฉยัตอ้งแจง้กาํหนดวนันงัพิจารณาอุทธรณ์ครังแรกให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า
เจด็วนัเพือเปิดโอกาสใหคู้่กรณีไดแ้ถลงสรุปอุทธรณ์และคาํแกอุ้ทธรณ์ของตน 

ข้อ ๗๗  ในวนันังพิจารณาอุทธรณ์ครังแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยืนคาํแถลงสรุปอุทธรณ์  
หรือคาํแกอุ้ทธรณ์ของตนเป็นหนงัสือ ให้ยืนคาํแถลงเป็นหนงัสือก่อนวนันงัพิจารณาอุทธรณ์หรืออยา่งชา้ทีสุด
ในระหวา่งการนงัพิจารณาอุทธรณ์ 

คาํแถลงตามวรรคหนึงจะยกขอ้เท็จจริงทีไม่เคยยกขึนอา้งไวแ้ล้วไม่ได้ เวน้แต่เป็นขอ้เท็จจริง 
ทีเป็นประเด็นสําคญัในเรืองอุทธรณ์ ซึงคู่กรณีผูย้ืนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาํเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ 
ทีทาํให้ไม่อาจเสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยได้ก่อนหน้านัน แต่องค์คณะวินิจฉัยจะรับฟังขอ้เท็จจริงดงักล่าว 
ไดต้่อเมือไดเ้ปิดโอกาสใหคู้่กรณีอีกฝ่ายหนึงแสดงพยานหลกัฐานเพือยนืยนัหรือหกัลา้งแลว้ 

คู่กรณีมีสิทธินาํพยานหลกัฐานมาสืบประกอบคาํแถลงทียืนตามวรรคหนึงได ้โดยให้องคค์ณะวินิจฉยั
พิจารณาสังอนุญาตเท่าทีเกียวขอ้งกบัคาํแถลงและจาํเป็นแก่เรืองอุทธรณ์เท่านนั คาํสังดงักล่าวใหเ้ป็นทีสุด 

ในวนันังพิจารณาเรืองอุทธรณ์ คู่กรณีจะไม่มาในวนันังพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ แต่ความในขอ้นี 
ไม่ตัดอาํนาจองค์คณะวินิจฉัยทีจะออกคาํสังเรียกให้คู่กรณี หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าทีของรัฐ  
หรือบุคคลทีเกียวขอ้งมาให้ถอ้ยคาํ หรือให้ความเห็นเป็นหนงัสือ หรือส่งเอกสารหรือพยานหลกัฐานใด ๆ 
ใหแ้ก่องคค์ณะวนิิจฉยั 
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 Article 78.  Upon the commencement of the first hearing, the member in charge of the case shall 

present the summary of facts and issues on such matter and the parties shall give an oral statement in support of 

the written statement submitted under article 77.  The appellant shall deliver his/her statement first. 

 An oral statement of a party must be concise and limited to the issues.  No factual or legal issue 

other than those stated in the written statement may be raised. 

 In the case where a party does not submit a written statement but is present on the first hearing 

date, such party may give an oral statement only upon obtaining permission from the Commission or upon 

an order of the Commission. 

 Article 79.  In an appeal hearing, the Commission shall conduct the testimony of the parties and 

witnesses and article 60 and article 65 shall apply mutatis mutandis. 

 Article 80.  The member in charge of the case shall inspect and present an opinion on the factual 

and legal issues to the Commission as well as conduct other proceedings in relation thereto.  

 During the proceedings under paragraph one, the parties shall be given an opportunity to know of 

the claims and arguments of each party and a party may present his/her evidence to affirm or quash the factual 

or legal issue.  When the member in charge of the case finds that sufficient factual and legal issues have been 

obtained, an opinion shall be submitted to the Commission for further cosideration. 

 When granting an opportunity to a party under paragraph two, the member in charge of the case 

shall instruct a party to present his/her evidence within the prescribed period.  If the party does not comply 

within the prescribed period, it shall be deemed that the party who has not presented evidence does not have 

any evidence to support or has accepted the facts pursuant to the evidence adduced by the other party,  

as the case may be, and the Commission shall thereafter make a determination as deemed just. 

 In the case where an administrative agency or state official does not proceed within the period 

prescribed under paragraph three or there are circumstances indicating an intent to delay the matter,  

the MSPC may report to the supervising official, supervisory authority, controller or the Prime Minister for 

corrections or an order or imposition of a disciplinary sanction. 

 Article 81.  Prior to the appeal hearing date, the member in charge of the case shall deliver  

the appeal case to the legal officer commissioner for reviewing and preparing a summary of factual and 

legal issues, as well as a personal opinion on the consideration of such matter and submit to the Commission. 

The legal officer commissioner shall give an oral explanation to the Commission in the hearing and shall have 

the right to participate in the hearing and deliberations to determine such matter, but shall not have a vote 

in the determination of such matter. 
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ข้อ ๗๘  เมือเริมการนังพิจารณาครังแรก ให้กรรมการเจ้าของสํานวนเสนอสรุปข้อเท็จจริง  
และประเด็นของเรืองนนั แลว้ให้คู่กรณีแถลงดว้ยวาจาประกอบคาํแถลงเป็นหนงัสือทีไดย้ืนไวต้ามขอ้ ๗๗  
โดยใหผู้อุ้ทธรณ์แถลงก่อน 

คําแถลงด้วยวาจาของ คู่กรณีต้องกระชับและอยู่ ในประเ ด็นโดยไม่อาจยกข้อ เท็จจ ริง  
หรือขอ้กฎหมายอืนนอกจากทีปรากฏในคาํแถลงเป็นหนงัสือ 

ในกรณีทีคู่กรณีฝ่ายใดไม่ยืนคาํแถลงเป็นหนงัสือแต่มาอยู่ในวนันงัพิจารณาครังแรก คู่กรณีฝ่ายนนั
จะแถลงดว้ยวาจาไดต้่อเมือไดร้ับอนุญาตจากองคค์ณะวนิิจฉยั หรือองคค์ณะวนิิจฉยัสังใหแ้ถลง 

ข้อ ๗๙  ในการนงัพิจารณาอุทธรณ์ ให้องคค์ณะวินิจฉัยเป็นผูซ้ักถามคู่กรณีและพยาน และให้นาํ
ขอ้ ๖๐ ขอ้ ๖๑ และขอ้ ๖๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ ให้กรรมการเจ้าของสํานวนทําหน้าทีตรวจสอบและเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง  
และขอ้กฎหมายต่อองคค์ณะวนิิจฉยั ตลอดจนดาํเนินการต่าง ๆ เกียวกบัเรืองนนั 

ในระหวา่งการดาํเนินการตามวรรคหนึง ใหเ้ปิดโอกาสใหคู้่กรณีไดท้ราบถึงขอ้อา้งหรือขอ้แยง้ของ
แต่ละฝ่าย และใหคู้่กรณีแสดงพยานหลกัฐานของฝ่ายตนเพือยนืยนัหรือหกัลา้งขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายได ้
เมือกรรมการเจา้ของสํานวนเห็นว่าไดร้วบรวมขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเพียงพอแลว้ ก็ให้ทาํความเห็น
เสนอใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัเพือพิจารณาวนิิจฉยัต่อไป 

ในการให้โอกาสคู่กรณีตามวรรคสอง ให้กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดให้คู่กรณีแสดง
พยานหลกัฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาทีกาํหนด ถา้คู่กรณีมิไดป้ฏิบตัิภายในระยะเวลาทีกาํหนด ให้ถือวา่
คู่กรณีทีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนันไม่ มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับข้อ เท็จจ ริง 
ตามพยานหลกัฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึงแลว้แต่กรณี และให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคาํวินิจฉัยต่อไป
ตามทีเห็นเป็นการยตุิธรรม 

ในกรณีทีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าทีของรัฐไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาทีกาํหนด 
ตามวรรคสามหรือมีพฤติกรรมประวิงเรืองให้ล่าชา้ ให้ ก.พ.ค. รายงานผูบ้งัคบับญัชา ผูก้าํกบัดูแล ผูค้วบคุม
หรือนายกรัฐมนตรี เพือดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงหรือสังการหรือลงโทษทางวนิยัต่อไปก็ได ้

ข้อ ๘๑  ก่อนวนันงัพิจารณาอุทธรณ์ให้กรรมการเจา้ของสํานวนส่งมอบเรืองอุทธรณ์ให้นิติกรผูแ้ถลง
พิจารณา และให้จดัทาํสรุปขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และความเห็นของตนในการวินิจฉัยเรืองนนั เสนอต่อ 
องค์คณะวินิจฉัย และให้การชีแจงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยในวนันังพิจารณาคดีนัน และให้มีสิทธิ 
อยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพือวินิจฉัยชีขาดเรืองนันได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
ในการวนิิจฉยัเรืองนนั 

๒๕
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 The Chairman of the MSPC shall appoint a legal officer commissioner from the list of legal 

officer commissioner published by the Secretary-General of the CSC. 

 Article 82.  In an appeal hearing, if a party violates a proviso prescribed for maintaining order and 

the Commission has ordered such party to leave the vicinity of the hearing room, the Commission may 

conduct the hearing in absentia of such party. 

 Article 83.  In an appeal hearing, upon the completion of the statement and inquiry of evidence  

in support of the party’s statement, the legal officer commissioner shall deliver an oral explanation to  

the Commission in support of a written statement that has already been submitted, or deliver an oral statement 

pursuant to article 81.  A person who has not obtained the permission of the Commission may not remain in 

the hearing room while an explanation or oral statement is delivered by the legal officer commissioner. 

 In the case where the legal officer commissioner finds that the statements and evidence inquired in 

support of the parties’ statements results in an alteration of the facts in the appeal and has an impact on  

the written statement already submitted, or on the oral statement to delivered, the legal officer commissioner 

may prepare a new written statement or deliver an oral statement to the Commission on another date. 

Part 2 
Determination and Order 

 
 Article 84.  Upon the completion of the statement by the legal officer commissioner, the Commission 

shall schedule a deliberation meeting for making a determination or order on the same day or on another day. 

 Article 85.  A determination or order shall at least consist of: 

 (1) the name of the appellant; 

  (2) the name of the respondent; 

 (3) a summary of the appeal and petition of the appellant; 

 (4) a summary of the reply; 

 (5) the issues to be determined; 

 (6) the determination on each issue with reasons; 

 (7) a summary of the determination instructing a party to effect performance or to take further action.  
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ใหป้ระธาน ก.พ.ค. ตงันิติกรผูแ้ถลงจากบญัชีรายชือนิติกรผูแ้ถลงประจาํสาํนวนทีเลขาธิการ ก.พ. 
ประกาศตงัไว ้

ข้อ ๘๒  ในวนันงัพิจารณาอุทธรณ์ ถา้คู่กรณีฝ่ายหนึงฝ่ายใดฝ่าฝืนขอ้กาํหนดทีกาํหนดไวเ้พือรักษา
ความสงบเรียบร้อย และองค์คณะวินิจฉัยได้มีคาํสังให้คู่กรณีฝ่ายนันออกไปเสียจากบริเวณห้องพิจารณา  
องคค์ณะวนิิจฉยัจะนงัพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปลบัหลงัคู่กรณีฝ่ายนนัก็ได ้

ข้อ ๘๓  ในวนันังพิจารณาอุทธรณ์ เมือเสร็จสินการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบคําแถลงของคู่กรณีแล้ว  ให้นิติกรผู ้แถลงชีแจงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยเพือประกอบ 
คาํแถลงการณ์เป็นหนังสือทีได้เสนอไว้แล้วหรือเสนอคาํแถลงด้วยวาจาตามทีกําหนดไว้ในข้อ ๘๑  
โดยบุคคลซึงมิได้รับอนุญาตจากองค์คณะวินิจฉัยจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะนิติกรผูแ้ถลงชีแจงหรือ 
เสนอคาํแถลงดว้ยวาจาไม่ได ้

ในกรณีทีนิติกรผูแ้ถลงเห็นว่า จากคาํแถลงและการนาํพยานหลักฐานมาสืบประกอบคาํแถลง 
ของคู่กรณี ทาํให้ขอ้เท็จจริงในการพิจารณาอุทธรณ์เปลียนไปและมีผลกระทบต่อคาํแถลงเป็นหนังสือ 
ทีเสนอไวแ้ล้วหรือต่อคาํแถลงด้วยวาจาทีจะเสนอ นิติกรผูแ้ถลงจะจดัทาํคาํแถลงเป็นหนังสือขึนใหม่  
หรือเสนอคาํแถลงดว้ยวาจาต่อองคค์ณะวนิิจฉยัเพือพิจารณาในวนัอืนก็ได ้

 
ส่วนท ี๒  

การทาํคําวนิิจฉัยและคําสัง 
 
ข้อ ๘๔  เมือเสร็จสินการแถลงของนิติกรผูแ้ถลงแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยนัดประชุมปรึกษา 

เพือพิจารณาวนิิจฉยั หรือมีคาํสังในวนัเดียวกนันนัหรือวนัอืน 
ข้อ ๘๕  คาํวนิิจฉยัหรือคาํสังอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 
(๑) ชือผูอุ้ทธรณ์ 
(๒) ชือคู่กรณีในอุทธรณ์ 
(๓) สรุปอุทธรณ์และคาํขอของผูอุ้ทธรณ์ 
(๔) สรุปคาํแกอุ้ทธรณ์ 
(๕) ประเด็นทีจะตอ้งวนิิจฉยั 
(๖) คาํวนิิจฉยัแต่ละประเด็นพร้อมทงัเหตุผล  
(๗) สรุปคาํวนิิจฉยัทีกาํหนดใหคู้่กรณีปฏิบตัิหรือดาํเนินการต่อไป  
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 A determination or order under paragraph one shall be signed by the members of the Commission 

presenting and considering in the appeal hearing.  If any person is prevented by a necessary cause from 

affixing a signature, such person shall enter the reason in the determination or order. 

 Article 86.  In a consideration of an appeal, the Commission shall make a determination as 

provided in article 50 or other determinations as follows: 

 A. Appeal of a disciplinary punishment order. 

      (1) If it is found that a disciplinary punishment order was duly imposed under the law and  

the level of sanction is appropriate, the appeal shall be dismissed. 

     (2) If it is found that the disciplinary punishment order was unduly imposed under the law,  

the order shall be repealed and the supervising official instructed to carry out new proper proceedings. 

     (3) If it is found that disciplinary proceedings were duly conducted under the law and  

the appellant should receive a lesser punishment, a determination shall be made to reduce the punishment to  

a lesser mode or level.  However, if it is found that an appellant has committed a gross breach of discipline,  

a lesser punishment than a dismissal may not be imposed. 

     (4) If it is found that disciplinary proceedings were duly conducted under the law and  

the appellant’s act does not constitute a breach of discipline, or evidence does not support a finding that  

the appellant has committed a breach of discipline, the punishment shall be quashed. 

     (5) If it is found that the content of the punishment order is incorrect or inappropriate,  

a determination shall be made to amend and correct such content as appropriate. 

 B. Appeal of an order of discharge from government service. 

     (1) If it is found that the order of discharge from government service was duly made under the law 

and appropriate to the case, the appeal shall be dismissed. 

     (2) If it is found that the order of discharge from government service was unduly made under  

the law, the order shall be repealed and the supervising official instructed to carry out new proper proceedings. 

     (3) If it is found that an order of discharge from government service was duly made under the law 

and that there is no cause to discharge the appellant from government service, the order shall be repealed 

and the appellant shall be reinstated in the government service. 
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คาํวินิจฉยัหรือคาํสังตามวรรคหนึงตอ้งลงลายมือชือขององค์คณะวินิจฉยัทีนงัพิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์นนัดว้ย ถา้ผูใ้ดมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถลงลายมือชือได ้ให้ผูน้นัจดแจง้เหตุดงักล่าวไวใ้นคาํวินิจฉัย
หรือคาํสังนนัดว้ย 

ข้อ ๘๖  การพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ ให้องคค์ณะวนิิจฉยัมีคาํวนิิจฉยัตามขอ้ ๕๐ หรือมีคาํวนิิจฉยั
เป็นอยา่งอืน ดงันี 

ก. การอุทธรณ์คาํสังลงโทษทางวนิยั 
    (๑) ถ้าเห็นว่าการสังลงโทษดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระดับโทษเหมาะสมแล้ว  

ใหม้ีคาํวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ 
    (๒) ถา้เห็นว่าการสังลงโทษดาํเนินการไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้มีคาํวินิจฉัยให้ยกเลิกคาํสัง 

และใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการเสียใหม่ใหถู้กตอ้ง 
     (๓) ถ้าเห็นว่าการดาํเนินการทางวินยัถูกตอ้งตามกฎหมายและผูอุ้ทธรณ์ควรไดร้ับโทษเบาลง  
ให้มีคาํวินิจฉัยให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษทีเบาลง แต่ถ้าเห็นว่าผูอุ้ทธรณ์กระทาํผิดวินัย 
อยา่งร้ายแรง จะลดโทษตาํกวา่ปลดออกไม่ได ้

    (๔) ถา้เห็นว่าการดาํเนินการทางวินยัถูกตอ้งตามกฎหมาย และเห็นว่าการกระทาํของผูอุ้ทธรณ์
ไม่เป็นความผดิทางวนิยั หรือพยานหลกัฐานยงัฟังไม่ไดว้า่ผูอุ้ทธรณ์กระทาํผดิวนิยั ใหม้ีคาํวนิิจฉยัใหย้กโทษ 

    (๕) ถ้าเห็นว่าข้อความในคาํสังลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ให้มีคาํวินิจฉัยให้แก้ไข
เปลียนแปลงขอ้ความใหเ้ป็นการถูกตอ้งเหมาะสม  

ข. กรณีอุทธรณ์คาํสังใหอ้อกจากราชการ 
    (๑) ถ้าเห็นว่าการสังให้ออกจากราชการได้ดาํเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และเหมาะสม 

แก่กรณีแลว้ ใหม้ีคาํวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ 
    (๒) ถา้เห็นว่าการสังให้ออกจากราชการไดด้าํเนินการไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้มีคาํวินิจฉัย 

ใหย้กเลิกคาํสังและใหผู้บ้งัคบับญัชาดาํเนินการเสียใหม่ใหถู้กตอ้ง 
    (๓) ถ้าเห็นว่าการสังให้ออกจากราชการถูกตอ้งตามกฎหมายและเห็นว่ายงัไม่มีเหตุทีจะให ้

ผูอุ้ทธรณ์ออกจากราชการ ในกรณีเช่นนีให้มีคาํวินิจฉัยให้ยกเลิกคาํสังและให้ผูอุ้ทธรณ์กลบัเขา้รับราชการ
ต่อไป 
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     (4) If it is found that the content of an order of discharge from government service is incorrect 

or inappropriate, a determination shall be made to amend and correct such content as appropriate. 

 In the case where a Commission finds it appropriate to award remedies to an appellant or take 

other actions in the interest of justice, a determination shall be made in accordance with regulations 

prescribed by the MSPC. 

 In a consideration of an appeal, a Commission may not make a determination to increase  

a punishment, except in a case where notified by the CSC under section 104 that an increase of punishment 

is appropriate, in which case a determination to increase the punishment on the appellant may be imposed. 

 Article 87.  In the case where a member in charge of the case has a contrasting opinion,  

such person shall have the right to present the contrasting opinion along with reasons in the determination. 

 Article 88.  A meeting of the MSPC or Commission shall be in accordance with the regulations of 

the MSPC on meetings of the MSPC, appeal commission and complaint commission. 

 Article 89.  Upon a Commission giving a determination or ruling order on an appeal or any issue 

of appeal, proceedings shall not be carried out in such Commission on an appeal or issue already ruled upon. 

 An appeal that has been finally determined or ruled by order shall not be appealed by the same 

parties in regard to the determined issues for the same cause. 

 Article 90.  Upon a determination of an appeal, the parties shall be notified of the determination 

without delay. 

 The OCSC shall make the appeal determination available for inspection or request of a certified 

correct copy by an interested person. 

 Article 91.  The consideration of an appeal shall be completed within one hundred and twenty days 

as from the day of the Chairman of the MSPC receiving the appeal, except where there is a difficulty 

preventing the consideration from being completed within such period, in which case the period shall be 

extended not more than twice, each extension not exceeding sixty days, and the difficulty shall also be 

entered in the record. 
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    (๔) ถา้เห็นว่าขอ้ความในคาํสังให้ออกจากราชการไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม ให้มีคาํวินิจฉัย 
ใหแ้กไ้ขเปลียนแปลงขอ้ความใหเ้ป็นการถูกตอ้งเหมาะสม 

ในกรณีทีองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรเยียวยาความเสียหายให้ผูอุ้ทธรณ์หรือดาํเนินการอืนใด  
เพือประโยชน์แห่งความยตุิธรรม ใหม้ีคาํวนิิจฉยัตามระเบียบที ก.พ.ค. กาํหนด 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ องคค์ณะวินิจฉัยจะมีคาํวินิจฉัยให้เพิมโทษไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีที
ไดร้ับแจง้จาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วา่สมควรเพิมโทษ จึงจะมีคาํวนิิจฉยัใหเ้พิมโทษผูอุ้ทธรณ์ได ้

ข้อ ๘๗  ในกรณีทีกรรมการเจา้ของสํานวนผูใ้ดมีความเห็นแยง้ ให้ผูน้นัมีสิทธิทาํความเห็นแยง้ 
พร้อมทงัเหตุผลของตนรวมไวใ้นคาํวนิิจฉยันนัได ้

ข้อ ๘๘  การประชุมของ ก.พ.ค. หรือองค์คณะวินิจฉัยให้เป็นไปตามระเบียบ ก .พ.ค. ว่าด้วย 
การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. คณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ และคณะกรรมการวนิิจฉยัร้องทุกข์ 

ข้อ ๘๙  เมือองค์คณะวินิจฉัยมีคาํวินิจฉัยหรือมีคาํสังชีขาดเรืองอุทธรณ์หรือประเด็นข้อใด 
แห่งเรืองอุทธรณ์แล้ว ห้ามมิให้ดาํเนินกระบวนพิจารณาในองค์คณะวินิจฉัยนันอนัเกียวกบัเรืองอุทธรณ์  
หรือประเด็นทีไดว้นิิจฉยัชีขาดแลว้นนั 

เรืองอุทธรณ์ทีได้มีคาํวินิจฉัยหรือคําสังชีขาดถึงทีสุดแล้ว ห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันอุทธรณ์ 
ในประเด็นทีไดว้นิิจฉยัโดยอาศยัเหตุอยา่งเดียวกนั 

ข้อ ๙๐  เมือไดม้ีการวนิิจฉยัอุทธรณ์แลว้ ใหแ้จง้ผลแห่งคาํวนิิจฉยันนัใหคู้่กรณีทราบโดยเร็ว 
ให้สํานักงาน ก.พ. จดัให้มีคาํวินิจฉัยอุทธรณ์ไวเ้พือให้ผูม้ีส่วนได้เสียเขา้ตรวจดู หรือขอสําเนา 

ทีมีการรับรองถูกตอ้งได ้
ข้อ ๙๑  การพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์ให้ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในหนึงร้อยยีสิบวนันบัแต่วนัที

ประธาน ก.พ.ค. ไดร้ับอุทธรณ์ เวน้แต่มีเหตุขดัขอ้งทีทาํใหก้ารพิจารณาไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว 
ก็ใหข้ยายระยะเวลาไดอ้ีกซึงไม่เกินสองครัง โดยแต่ละครังจะตอ้งไม่เกินหกสิบวนั และให้บนัทึกเหตุขดัขอ้ง
ใหป้รากฏไวด้ว้ย 
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Chapter XI 
Appointment and Functions of a Legal Officer in Charge of the Case, Legal Officer Commissioner 

and Appeals Clerk 
 
 Article 92.  The Secretary-General of the CSC shall appoint or designate expert level legal officers 

to act as legal officer commissioner of cases, who shall prepare summaries of factual and legal issues and 

personal opinions on the determination of appeals to be submitted to the Commission, as assigned. 

 Article 93.  The Secretary-General of the CSC shall appoint legal officers of the OCSC to act as 

legal officer in charge of the case who shall assist in the proceedings of the members in charge of the case 

in regard to the consideration of appeals, and to perform other duties as assigned. 

 Article 94. The Secretary-General of the CSC shall appoint officials of the OCSC to act  

as appeals clerks who shall perform functions pertaining to the receipt of appeals, screening of appeals and 

to carry out other administrative tasks as assigned. 

 

Chapter XII 
Counting of Time Period 

 
 Article 95.  The counting of time period under these MSPC Rules, as regards the time of 

commencement, shall begin from the day following the first day of such period.  As for the final date,  

if the last day of the period coincides with an official holiday, the following official day shall be held as 

the last day of the period. 

 

 

     Issued on  9th  December  B.E.  2551 (2008) 

       Sarawut  Menasawet 

       Chairman of the Merit System Protection Commission 
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หมวด ๑๑ 
การแต่งตังและการปฏิบัติหน้าทขีองนิติกรผู้รับผดิชอบสํานวน นิติกรผู้แถลงประจําสํานวน 

และพนักงานผู้รับอุทธรณ์ 
 
ข้อ ๙๒  ใหเ้ลขาธิการ ก.พ. แต่งตงัหรือมอบหมายผูด้าํรงตาํแหน่งนิติกรระดบัผูเ้ชียวชาญเป็นนิติกร

ผูแ้ถลงประจาํสํานวน จัดทาํบันทึกสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความเห็นของตนในการวินิจฉัย  
เรืองอุทธรณ์นนั เสนอต่อองคค์ณะวนิิจฉยัตามทีไดร้ับมอบหมาย 

ข้อ ๙๓  ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตังนิติกรของสํานักงาน ก.พ. เป็นนิติกรผูร้ับผิดชอบสํานวน  
เพือช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของกรรมการเจ้าของสํานวนเกียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
และปฏิบตัิหนา้ทีอืนตามทีไดร้ับมอบหมาย 

ข้อ ๙๔  ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตงัเจา้หน้าทีของสํานักงาน ก.พ. เป็นพนักงานผูร้ับอุทธรณ์  
เพือปฏิบตัิงานเกียวกับการรับอุทธรณ์ การตรวจอุทธรณ์ และการดาํเนินงานทางธุรการอย่างอืนตามที 
ไดร้ับมอบหมาย 

 
หมวด ๑๒  

การนับระยะเวลา 
 
ข้อ ๙๕  การนบัระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี สําหรับเวลาเริมตน้ ให้นบัวนัถดัจากวนัแรกแห่งเวลานนั

เป็นวนัเริมนบัระยะเวลา ส่วนเวลาสุดสิน ถา้วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาตรงกบัวนัหยุดราชการ ให้นบัวนัเริม
เปิดทาํการใหม่เป็นวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลา 

 
 

ประกาศ  ณ  วนัที  ๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
      ศราวธุ  เมนะเศวต  

   ประธานกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม 
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Note: - The reasons for issuing these MSPC Rules are as follows.  Whereas section 114, section 115 and 

section 121 of the Civil Service Act B.E. 2551 (2008) provides that a person subject to a disciplinary 

punishment under this Act or an order of discharge from government service under section 110 (1), (3), 

(5), (6), (7) and (8) shall have the right to file an appeal with the MSPC and that the rules and procedures 

of appeal and the consideration of appeals shall be in accordance with MSPC Rules, it is therefore 

necessary to issue these MSPC Rules. 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.ค. ฉบบันี คือ โดยทีมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๑ 
แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญตัิให้ผูถู้กสังลงโทษตามพระราชบญัญตัินี 
หรือถูกสังให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไปตามทีกาํหนดในกฎ ก.พ.ค.  
จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ.ค. นี 
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