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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.

Bureau of Merit Protection
Office of the Civil Service Commission
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MSPC Rules
on Appeals and Consideration of Appeals
B.E. 2551 (2008)

กฎ ก.พ.ค.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

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

พ.ศ. ๒๕๕๑

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:

โดยทีเป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๑
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงออกกฎ ก.พ.ค. ไว้ ดังต่อไปนี
ข้ อ ๑ กฎ ก.พ.ค. นี เรี ย กว่า “กฎ ก.พ.ค. ว่า ด้วยการอุ ทธรณ์ และการพิ จารณาวินิจฉัย อุ ท ธรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้ อ ๒ กฎ ก.พ.ค. นีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ในกฎ ก.พ.ค. นี

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;

“ผูอ้ ุทธรณ์” หมายความว่า ผูม้ ีสิทธิ อุทธรณ์ และผูท้ ีรับมอบหมายให้อุทธรณ์แทน

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

“คู่กรณี ” หมายความว่า ผูอ้ ุทธรณ์และคู่กรณี ในอุทธรณ์

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

“คู่กรณี ในอุทธรณ์ ” หมายความว่า ผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ ังลงโทษทางวินยั หรื อสังให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑
ทีเป็ นเหตุแห่งการอุทธรณ์
“พนัก งานผู้รั บ อุ ท ธรณ์ ” หมายความว่ า เจ้า หน้ า ที ที สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ม อบหมายให้ เ ป็ น
ผูด้ าํ เนินการเกียวกับการรับอุทธรณ์ การตรวจหนังสื ออุทธรณ์
“นิ ติกรผูร้ ับผิดชอบสํานวน” หมายความว่า นิ ติกรทีสํานักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ
สํานวนเรื องอุทธรณ์
“นิติกรผูแ้ ถลง” หมายความว่า นิ ติกรผูแ้ ถลงประจําสํานวนทีสํานักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้เป็ น
ผูแ้ ถลงเรื องอุทธรณ์ต่อองค์คณะวินิจฉัย

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;
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“กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์” หมายความว่า กรรมการ ก.พ.ค. และบุคคลซึ งได้รับแต่งตังจาก ก.พ.ค.
เพือเป็ นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
“องค์ค ณะวินิ จ ฉัย ” หมายความว่า ก.พ.ค. หรื อ คณะกรรมการวินิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์ ที ก.พ.ค. ตัง
เพื อทําหน้า ที เป็ นผูพ้ ิ จารณาวินิจฉัย เรื องอุ ทธรณ์ และต้องมี ก รรมการวินิจฉัย อุ ทธรณ์ อย่า งน้อยสองคน
จึงจะเป็ นองค์คณะวินิจฉัย
“กรรมการเจ้า ของสํา นวน” หมายความว่า กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจ ฉัย อุ ท ธรณ์ และ
ประธานกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ซึ งได้รั บ แต่ ง ตังจากประธาน ก.พ.ค. ให้เ ป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบสํา นวน
เรื องอุทธรณ์
ข้ อ ๔ ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามกฎ ก.พ.ค. นี และให้มีอาํ นาจออกประกาศหรื อคําสัง
เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามกฎ ก.พ.ค. นี
ในกรณี ทีมีปัญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎ ก.พ.ค. นี ประธาน ก.พ.ค. อาจหารื อทีประชุม ก.พ.ค.
เพือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้
หมวด ๑
บททัวไป
ข้ อ ๕ วิธี พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ข อง ก.พ.ค. เป็ นวิธี พิ จ ารณาโดยใช้ ร ะบบไต่ ส วนตามที กํา หนด
ในกฎ ก.พ.ค. นี
ในกรณี ทีกฎหมายหรื อระเบี ยบตามวรรคหนึ งมิ ได้กาํ หนดเรื องใดไว้โดยเฉพาะ ให้ดาํ เนิ นการ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
ข้ อ ๖ ระยะเวลาตามที กํา หนดไว้ใ นกฎ ก.พ.ค. นี หรื อ ตามที ประธาน ก.พ.ค. เห็ น สมควร
หรื อคู่กรณี มีคาํ ขอ ประธาน ก.พ.ค มีอาํ นาจย่นหรื อขยายได้ตามความจําเป็ นเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้ อ ๗ ในกรณี ทีมิ ไ ด้มี การปฏิ บ ตั ิ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที กําหนดในกฎ ก.พ.ค. ในส่ วนที
เกี ยวกับกระบวนพิจารณาในการเสนอเรื องอุทธรณ์ และตรวจอุทธรณ์ การแสวงหาข้อเท็จจริ ง การสรุ ปสํานวน
การรับฟังพยานหลักฐาน หรื อในการดําเนิ นกระบวนพิจารณาอย่างอืนก่อนมีคาํ วินิจฉัย เมือองค์คณะวินิจฉัย
เห็ น สมควรหรื อ เมื อคู่ ก รณี ฝ่ายที เสี ย หายเนื องจากการที มิ ไ ด้ปฏิ บตั ิ เช่ น ว่า นันมี ค าํ ขอ องค์ค ณะวินิ จฉัย
มีอาํ นาจสังยกเลิกกระบวนพิจารณาทีผิดกฎ ก.พ.ค. นันเสี ยทังหมด หรื อบางส่ วน หรื อสังแก้ไข หรื อมีคาํ สัง
ในเรื องนันอย่างหนึงอย่างใดตามทีเห็นสมควร
๒

“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.
2

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๑๒๙ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

ข้อความดังกล่ าวตามวรรคหนึ ง คู่ก รณี ฝ่ายที เสี ยหายอาจยกขึ นได้ไม่ว่า เวลาใด ๆ ก่ อนมี คาํ สั ง
หรื อคําวินิจฉัย แต่ตอ้ งไม่เกินแปดวันนับแต่วนั ทีทราบถึงเหตุดงั กล่าว หรื อมิได้ให้สัตยาบันแก่การนัน
การยกเลิกกระบวนพิจารณาตามวรรคหนึง อันมิใช่เรื องทีคู่กรณี ละเลยไม่ดาํ เนิ นกระบวนพิจารณา
เรื องนันภายในระยะเวลาที กฎหมาย กฎ ก.พ.ค. หรื อทีองค์คณะวิ นิจฉัยกํา หนดไว้ ไม่ตดั สิ ท ธิ คู่กรณี นัน
ในอันทีจะดําเนินกระบวนพิจารณานันใหม่ให้ถูกต้องได้
ข้ อ ๘ การทําคําขอหรื อคําร้องต่อ ก.พ.ค. ในกระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. ให้ทาํ เป็ นหนังสื อ
เว้นแต่ ก.พ.ค. จะอนุ ญาตให้ทาํ ด้วยวาจา ในกรณี เช่นนี ให้ ก.พ.ค. พิจารณาจดแจ้งข้อความนันไว้ในรายงาน
กระบวนพิจารณา
ข้ อ ๙ ให้มีการจดแจ้งรายงานการไต่สวน การนังพิจารณา หรื อการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ
ไว้ในรายงานกระบวนพิจารณารวมไว้ในสํานวนเรื องอุทธรณ์ทุกครัง
รายงานกระบวนพิจารณานัน ให้มีรายละเอียดเกี ยวกับเลขเรื องที ชื อองค์คณะวินิจฉัย ชื อคู่กรณี
สถานที วันและเวลาที ดําเนิ นการ ข้อความโดยย่อเกี ยวกับเรื องที กระทํา และลายมื อชื อองค์คณะวินิจฉัย
ในกรณี ทีกระบวนพิจารณาใดกระทําต่อหน้าคู่กรณี ฝ่ายหนึ งฝ่ ายใดหรื อพยาน ให้คู่กรณี หรื อพยานดังกล่าว
ลงลายมือชือไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาด้วย
ข้ อ ๑๐ ถ้าคู่กรณี พยาน หรื อบุคคลใด จะต้องลงลายพิม พ์นิวมือ แกงได หรื อเครื องหมายอย่างอืน
แทนการลงลายมือชื อในรายงานกระบวนพิจารณา บันทึก หรื อเอกสารใด เพือแสดงการรับรู้ รายงานหรื อ
บันทึ กนัน หรื อเพือรับรองการอ่านหรื อส่ งเอกสารนัน หากกระทําโดยมีพยานลงลายมือชื อรับรองไว้ดว้ ย
สองคนแล้ว ให้ถือเสมอกับการลงลายมือชื อ แต่ถา้ กระทําต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย ไม่จาํ ต้องมีลายมือชื อ
ของพยานสองคนรับรอง
ถ้าคู่กรณี พยาน หรื อบุคคลทีจะต้องลงลายมือชื อในรายงาน บันทึก หรื อเอกสารดังกล่าว ลงลายมือชื อ
ไม่ได้หรื อไม่ยอมลงลายมือชือ ให้จดแจ้งเหตุทีไม่มีลายมือชือเช่นว่านันไว้
ข้ อ ๑๑ การยืนเอกสารหรื อพยานหลักฐานต่อ ก.พ.ค. คู่ กรณี จะยืนด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะ
ให้ผอู ้ ืนยืนต่อ ก.พ.ค. หรื อต่อพนักงานเจ้าหน้าทีของ ก.พ.ค. หรื อจะส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนก็ได้ ในกรณี ที
ส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ให้ถือว่าวันทีทีทําการไปรษณี ยต์ น้ ทางประทับตรารับทีซองส่ งเอกสารเป็ นวันที
ยืนเอกสารหรื อพยานหลักฐานต่อ ก.พ.ค.
การมอบฉัน ทะให้ผูอ้ ื นยืนเอกสารหรื อพยานหลักฐาน ให้ทาํ เป็ นหนัง สื อลงลายมื อชื อผูม้ อบ
ผูร้ ับมอบ และพยาน
๓

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.
3

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๑๒๙ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

ข้ อ ๑๒ ในกรณี ที ก.พ.ค. หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีของ ก.พ.ค. ต้องแจ้งข้อความ หรื อต้องส่ งเอกสารใด
ให้ แ ก่ คู่ ก รณี ฝ่ ายหนึ งฝ่ ายใดหรื อ บุ ค คลที เกี ยวข้อ ง ถ้า ผูน้ ันหรื อ ผูแ้ ทนของผูน้ ันมิ ไ ด้รับ ทราบข้อความ
หรื อมิได้รับเอกสารจาก ก.พ.ค. หรื อพนักงานเจ้าหน้าทีของ ก.พ.ค. ให้แจ้งข้อความเป็ นหนังสื อ หรื อส่ งเอกสาร
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ เว้นแต่ ก.พ.ค. จะมีคาํ สังให้แจ้งข้อความ หรื อส่ งเอกสารโดยวิธีอืน
ในกรณี ทีคู่กรณี หรื อบุคคลทีเกียวข้องยืนคําขอต่อ ก.พ.ค. เพือขอให้มีการแจ้งข้อความ หรื อส่ งเอกสาร
โดยวิธีอืน คู่กรณี หรื อบุคคลซึ งยืนคําขอต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายทีเกิ ดจากการแจ้งข้อความ หรื อส่ งเอกสาร
โดยวิธีดงั กล่าว
ข้ อ ๑๓ การแจ้งข้อความเป็ นหนังสื อหรื อส่ งเอกสารทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่า
วันทีระบุในใบตอบรับเป็ นวันทีได้รับแจ้ง หากไม่ปรากฏวันทีในใบตอบรับ ให้ถือว่าวันทีครบกําหนดเจ็ดวัน
นับแต่วนั ส่ งเป็ นวันทีได้รับแจ้ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ได้รับก่อนหรื อหลังจากวันนัน หรื อไม่ได้รับ
การแจ้งข้อความหรื อส่ งเอกสารโดยวิธีอืนตามคําสัง ก.พ.ค. ให้ ก.พ.ค. กําหนดวันทีถื อว่าผูร้ ับ
ได้รับแจ้งไว้ดว้ ย
ข้ อ ๑๔ การแจ้ง ข้อความเป็ นหนัง สื อหรื อส่ งเอกสารโดยวิธี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีของ ก.พ.ค.
หรื อ บุ ค คลอื นนํา ไปส่ ง ถ้า ผูร้ ั บ ไม่ ย อมรั บ หรื อ ถ้า ในขณะนํา ไปส่ ง ไม่ พ บผูร้ ั บ ให้ ว างหรื อ ปิ ดหนัง สื อ
หรื อเอกสารนันไว้ในทีซึ งเห็นได้ง่าย ณ สถานทีนันต่อหน้าเจ้าพนักงานตํารวจ ข้าราชการอืน พนักงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น กํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อผูช้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ น
และให้ถือว่าผูร้ ับได้รับแจ้งในวันทีวางหรื อปิ ดหนังสื อหรื อเอกสารนัน
ในกรณี ทีไม่ พบผูร้ ั บ จะส่ งหนังสื อหรื อเอกสารแก่ บุคคลอื นซึ งบรรลุ นิติภาวะที อยู่หรื อทํางาน
ในสถานทีนันก็ได้ และให้ถือว่าผูร้ ับได้รับแจ้งในวันทีได้ส่งหนังสื อหรื อเอกสารให้แก่บุคคลนัน
การดํา เนิ น การตามวรรคหนึ งและวรรคสอง ให้ ส่ ง วาง หรื อ ปิ ดหนัง สื อ หรื อเอกสารในเวลา
กลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตก และให้พนักงานเจ้าหน้าทีของ ก.พ.ค. หรื อบุคคล ผูน้ าํ ไปส่ ง
มอบใบรับลงลายมือชื อผูร้ ับ หรื อมอบรายการส่ งหนังสื อหรื อเอกสารลงลายมือชื อพนักงานเจ้าหน้าทีของ
ก.พ.ค. หรื อบุคคลผูน้ าํ ไปส่ ง แล้วแต่กรณี ต่อ ก.พ.ค. เพือรวมไว้ในสํานวน

๔

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.
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ใบรับหรื อรายงานตามวรรคสาม ต้องระบุวธิ ี ส่ง เวลา วัน เดือน ปี ทีส่ งหนังสื อหรื อเอกสาร รวมทัง
ชื อพนักงานเจ้าหน้าที ของ ก.พ.ค. หรื อบุคคลผูน้ าํ ไปส่ ง ใบรับหรื อรายงานดังกล่าวจะทําโดยวิธีจดลงไว้
ทีหนังสื อหรื อเอกสารต้นฉบับซึ งยืนต่อ ก.พ.ค. ก็ได้
ข้ อ ๑๕ เอกสารหรื อพยานหลัก ฐานที คู่กรณี ยืนต่อ ก.พ.ค. หรื อที ก.พ.ค. ได้มา ให้เปิ ดโอกาส
ให้คู่กรณี ขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา หรื อขอสําเนาอันรับรองถูกต้อง และ ก.พ.ค. อาจส่ ง สําเนาให้คู่กรณี
ตามกฎ ก.พ.ค. นี เว้นแต่กรณี ทีมีกฎหมายคุ ม้ ครองให้ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย หรื อกรณี ที ก.พ.ค. เห็ นว่าจําเป็ นต้อง
ไม่เปิ ดเผยเพือมิให้เกิดความเสี ยหายแก่การดําเนินงานของรัฐ
ในกรณี ที เอกสารหรื อ พยานหลัก ฐานมี ก ารกํา หนดชันความลับ ไว้ มี ข ้อ ความที ไม่ เ หมาะสม
หรื อมีขอ้ ความทีอาจเป็ นการดูหมินหรื อหมินประมาทบุคคลใด ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ ก.พ.ค. ทีจะไม่เปิ ดโอกาส
ให้คู่กรณี ขอตรวจดู ทราบ คัดสําเนา ขอสําเนาอันรั บรองถูกต้อง หรื อไม่ส่งสําเนาให้คู่กรณี ทังนี ไม่เป็ น
การตัดอํานาจ ก.พ.ค. ทีจะจัดให้มีการทําสรุ ปเรื องและเปิ ดโอกาสให้คู่กรณี ขอตรวจดู ทราบ หรื อคัดสําเนา
สรุ ปเรื อง หรื อขอสําเนาอันรับรองถูกต้องของสรุ ปเรื อง หรื อส่ งสําเนาสรุ ปเรื องดังกล่าวให้คู่กรณี
ข้ อ ๑๖ พยานเฉพาะในส่ ว นที เกี ยวกับ การให้ ถ้อ ยคํา ของตนในสํา นวน หรื อ บุ ค คลภายนอก
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย อาจยืนคําขอต่อ ก.พ.ค. เพือขอตรวจดูเอกสารทังหมดหรื อบางฉบับในสํานวน หรื อขอคัดสําเนา
หรื อขอสําเนาอันรับรองถูกต้องก็ได้ แต่ทงนี
ั ห้ามอนุญาตเช่นว่านันแก่
(๑) บุคคลภายนอก ในสํานวนทีพิจารณาโดยไม่เปิ ดเผย
(๒) พยานหรื อบุคคลภายนอก ในสํานวนที ก.พ.ค. ห้ามการตรวจหรื อคัดสําเนาเอกสารในสํานวน
ทังหมดหรื อบางฉบับเพือรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หรื อประโยชน์สาธารณะ
(๓) พยานหรื อบุคคลภายนอก ในกรณี ทีกฎหมายคุ ม้ ครองให้ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย หรื อกรณี ที ก.พ.ค.
เห็นว่าจําเป็ นต้องไม่เปิ ดเผย เพือมิให้เกิดความเสี ยหายแก่การดําเนินการของรัฐ
ข้ อ ๑๗ คู่กรณี พยาน หรื อบุคคลภายนอกไม่อาจขอตรวจดูหรื อขอคัดสําเนาเอกสาร ทีพนักงาน
เจ้าหน้า ทีของ ก.พ.ค. นิ ติกรผูร้ ั บ ผิดชอบสํานวน นิ ติก รผูแ้ ถลง กรรมการเจ้าของสํานวน หรื อองค์คณะ
วินิจฉัยจัดทําขึนเพือใช้เป็ นการภายใน ทังไม่อาจขอสําเนาอันรับรองถูกต้องของเอกสารนัน

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.

๕
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ข้ อ ๑๘ การตรวจดู ห รื อ การคัด สํ า เนาเอกสารในสํ า นวน ให้ ผู้ข อตามข้อ ๑๕ หรื อ ข้อ ๑๖
หรื อบุคคลซึ งได้รับมอบอํานาจจากผูข้ อเป็ นผูต้ รวจดูหรื อคัดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีประธาน
ก.พ.ค. กําหนด เพือความสะดวกหรื อเพือความปลอดภัยของเอกสารนัน
ห้ามคัดสําเนาคําวินิจฉัยหรื อคําสังขององค์คณะวินิจฉัยก่อนทีจะมีการแจ้งคําวินิจฉัยหรื อคําสังนัน
การรับรองสําเนาเอกสาร ให้พนักงานเจ้าหน้าทีตามที ก.พ.ค. กําหนด เป็ นผูร้ ับรอง
ข้ อ ๑๙ ถ้าสํานวน เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณาคําวินิจฉัย หรื อ
เอกสารอื นใดที รวมไว้ในสํานวนซึ งยังอยู่ในระหว่างการพิ จารณา หรื อรอการดําเนิ นการตามคําวินิจฉัย
สู ญหายไป หรื อบุ บสลายทังหมดหรื อบางส่ วน และกรณี ดงั กล่ าวเป็ นการขัดข้องต่อการพิจารณาวินิจฉัย
การมีคาํ สัง หรื อการดําเนิ นการตามคําวินิจฉัย เมือ ก.พ.ค. เห็ นสมควรหรื อคู่กรณี ฝ่ายที เกี ยวข้องมีคาํ ขอ
ให้ ก.พ.ค. สังให้คู่กรณี หรื อบุคคลผูถ้ ือเอกสารนันนําสําเนาทีรับรองถูกต้องมาส่ งต่อ ก.พ.ค. ถ้าสําเนาเช่นว่านัน
ทังหมดหรื อบางส่ วนหาไม่ได้ ก.พ.ค. อาจมี คาํ วินิจฉัยให้พิจารณาอุ ทธรณ์ นันใหม่ หรื อมี คาํ สังอย่างอื น
ตามทีเห็นสมควรเพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้ อ ๒๐ เพือให้กระบวนพิจารณาเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และเทียงธรรม องค์คณะวินิจฉัย หรื อ
กรรมการเจ้าของสํานวนอาจมี คาํ สังให้การติ ดต่อสื อสารระหว่างองค์คณะวินิจฉัย หรื อกรรมการเจ้าของ
สํา นวนด้ว ยกันกระทําโดยโทรสาร สื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ สื อทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศประเภทอื น
แทนการติดต่อโดยทางไปรษณี ยห์ รื อประกอบกันก็ได้ โดยคํานึ งถึงความจําเป็ นเร่ งด่วนและความเหมาะสม
แก่ลกั ษณะเนือหาของเรื องทีทําการติดต่อ รวมทังจํานวนและลักษณะของเอกสารหรื อวัตถุอืนทีเกียวข้อง
เพืออํานวยความสะดวกแก่ คู่กรณี พยาน หรื อบุ คคลที เกี ยวข้อง ก.พ.ค. อาจมี คาํ สังให้การแจ้ง
ข้อ ความหรื อการส่ งเอกสารระหว่าง ก.พ.ค. กับ คู่ กรณี พยาน หรื อบุ คคลที เกี ยวข้อง กระทํา โดยวิธี ก าร
ตามวรรคหนึงก็ได้ โดยให้ ก.พ.ค. กําหนดวันทีถือว่าได้รับแจ้งข้อความหรื อเอกสารไว้ดว้ ย
ข้ อ ๒๑ สํานวน เอกสารของคู่กรณี พยานหลักฐาน รายงานกระบวนพิจารณา คําวินิจฉัย คําสัง
หรื อเอกสารอืนใดทีรวมไว้ในสํานวน ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารต้นฉบับหรื อสําเนาคู่ฉบับ ถ้าองค์คณะวินิจฉัย
เห็นสมควร จะมีคาํ สังให้ส่งคืน เก็บรักษา หรื อนําเสนอในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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.
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หมวด ๒

Chapter II

การยืนอุทธรณ์ และการตรวจอุทธรณ์

Filing and Screening of Appeal

ข้ อ ๒๒ ผูอ้ ุทธรณ์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีสิทธิ อุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
และทีกําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี
ข้ อ ๒๓ กรณี ที ผูม้ ี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ น
ถึงแก่ความตายก่อนทีจะใช้สิทธิ อุทธรณ์ ทายาทผูม้ ีสิทธิ รับบําเหน็จตกทอดของผูน้ นั มีสิทธิ อุทธรณ์แทนได้
ในกรณี ที มี ท ายาทหลายคนก็ ดี ทายาทเป็ นผูไ้ ร้ ค วามสามารถหรื อเสมื อนไร้ ค วามสามารถก็ ดี

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.

หากทายาทเหล่านันประสงค์จะอุทธรณ์แทนตามวรรคแรก ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง

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

และประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ว่ า ด้ว ยความสามารถ มาเที ย บเพื อการใช้ บ ัง คับ แล้ว แต่ ก รณี

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

โดยอนุโลม

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

ข้ อ ๒๔ ผูม้ ี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ จ ะมอบหมายให้ท นายความ หรื อ บุ ค คลอื นซึ งบรรลุ นิ ติ ภ าวะแล้ว
ทําการอุทธรณ์แทนได้ ด้วยเหตุจาํ เป็ นอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(๑) เจ็บป่ วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ดว้ ยตนเองได้

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:

(๒) อยูใ่ นต่างประเทศและคาดหมายได้วา่ ไม่อาจอุทธรณ์ดว้ ยตนเองได้ทนั เวลาทีกําหนด

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

(๓) มีเหตุจาํ เป็ นอย่างอืนที ก.พ.ค. หรื อองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นสมควร

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

ข้ อ ๒๕ ผู้อุ ท ธรณ์ อ าจมอบหมายให้ ท นายความ หรื อบุ ค คลอื น ซึ งบรรลุ นิ ติ ภ าวะแล้ ว

the prescribed period;

เป็ นผูด้ าํ เนิ นการอย่างหนึ งอย่างใดในกระบวนการอุ ทธรณ์ แทนก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้ง ล่ วงหน้าเพื อตรวจสอบ

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

ความถูกต้องก่อน

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

ในการชีแจงหรื อให้ถอ้ ยคําต่อองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์หรื อต่อกรรมการเจ้าของสํานวน คู่กรณี มีสิทธิ
นําทนายความหรื อทีปรึ กษาของตนเข้ามาฟังการพิจารณาได้
ข้ อ ๒๖ การมอบหมายตามกฎ ก.พ.ค. ฉบับนี ให้ทาํ เป็ นหนังสื อลงลายมือชื อผูม้ อบและผูร้ ับมอบ
ถ้าผูม้ อบไม่สามารถลงลายมือชื อได้ ให้พิมพ์ลายนิ วมือ หรื อแกงได โดยมีพยานลงลายมือชื อรับรองอย่างน้อย
สองคน และให้มีหลักฐานแสดงตัวผูไ้ ด้รับมอบหมายด้วย

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.
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ข้ อ ๒๗ การอุทธรณ์ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อถึงประธาน ก.พ.ค. โดยใช้ถอ้ ยคําสุ ภาพ และมี สาระสําคัญ
ดังต่อไปนี
(๑) ชือตําแหน่ง สังกัด และทีอยูส่ าํ หรับการติดต่อเกียวกับการอุทธรณ์ของผูอ้ ุทธรณ์
(๒) คําสังทีเป็ นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวันทีรับทราบคําสัง

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;

(๓) ข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายทีผูอ้ ุทธรณ์ยกขึนเป็ นข้อคัดค้านคําสังทีเป็ นเหตุแห่งการอุทธรณ์

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

(๔) คําขอของผูอ้ ุทธรณ์

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

(๕) ลายมือชือของผูอ้ ุทธรณ์
ถ้า เป็ นการอุ ท ธรณ์ โ ดยทายาท หรื อ ผู้ไ ด้รั บ มอบหมายให้ อุ ท ธรณ์ แ ทน ให้ป รั บ สาระสํา คัญ

of appeal;
(4) the appellant’s petition;

ในหนัง สื ออุ ทธรณ์ ใ ห้เหมาะสม โดยอย่า งน้อยควรมี สาระสํา คัญให้ส ามารถเข้า ใจได้ต ามหัวข้อที กล่ า ว

(5) the appellant’s signature.

ในวรรคหนึง

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

ข้ อ ๒๘ ให้ผูอ้ ุทธรณ์จดั ทําสําเนาหนังสื ออุทธรณ์ และสําเนาพยานหลักฐานทีผูอ้ ุทธรณ์ รับรอง
สํ า เนาถู ก ต้ อ ง ยื นพร้ อ มกั บ หนั ง สื ออุ ท ธรณ์ ด้ ว ย กรณี ที ไม่ อ าจแนบพยานหลั ก ฐานที เกี ยวข้อ งได้

letter shall be adjusted accordingly, which shall at least contain the essential substances that are comprehensible
pursuant to the headings stated in paragraph one.

เพราะพยานหลักฐานอยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีของรัฐหรื อบุคคลอืน หรื อเพราะ

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

เหตุ อื นใด ให้ร ะบุ เ หตุ ที ไม่ อาจแนบพยานหลัก ฐานไว้ด้วย และถ้า มี ก ารมอบหมายให้ ดาํ เนิ น การแทน

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

ก็ให้แนบหนังสื อมอบหมายตามข้อ ๒๖ แล้วแต่กรณี พร้อมหนังสื ออุทธรณ์ดว้ ย

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

ข้ อ ๒๙ การอุทธรณ์ตอ้ งยืนภายในกําหนดระยะเวลา ดังนี

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

(๑) สามสิ บวันนับแต่วนั ทราบหรื อถื อว่าทราบคําสังทีเป็ นเหตุแห่ งการอุทธรณ์ สําหรับผูท้ ีถูกสัง

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

ลงโทษตามพระราชบัญญัตินี หรื อถูกสังให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)

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

(๒) เก้าสิ บวันนับแต่วนั ทราบหรื อถือว่าทราบคําสังทีเป็ นเหตุแห่ งการอุทธรณ์ หรื อหนึ งปี นับแต่

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

วันทีผูถ้ ูกสังลงโทษตามพระราชบัญญัตินีหรื อถูกสังให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗)

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

และ (๘) ถึงแก่ความตาย สําหรับทายาทตามทีกําหนดไว้ในข้อ ๓๕

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.
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ข้ อ ๓๐ การยื นหนัง สื ออุ ท ธรณ์ ให้ยืนต่ อ พนัก งานผูร้ ั บ อุ ท ธรณ์ ที สํา นัก งาน ก.พ. หรื อจะส่ ง

Article 30. An appeal letter may be filed with an appeals clerk at the OCSC or sent by registered post.

หนังสื ออุทธรณ์ โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนก็ได้ และเพือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ในกรณี

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

มายื นอุ ท ธรณ์ ต่อ พนัก งานผูร้ ั บ อุ ท ธรณ์ ให้ถื อ วัน ที รั บ หนัง สื อ ตามหลัก ฐานการลงทะเบี ย นรั บหนัง สื อ

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

ตามระเบี ย บว่าด้วยงานสารบรรณเป็ นวันยืนหนัง สื ออุ ท ธรณ์ ส่ วนกรณี ส่ง หนัง สื ออุ ท ธรณ์ ท างไปรษณี ย ์

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

ให้ถือวันทีทีทําการไปรษณี ยต์ น้ ทางประทับตรารับทีซองหนังสื ออุทธรณ์เป็ นวันยืนหนังสื ออุทธรณ์

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

ข้ อ ๓๑ เพือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันทีผูถ้ ูกสังลงโทษทางวินยั หรื อถูกสัง
ให้ออกจากราชการลงลายมือชือรับทราบคําสัง เป็ นวันรับทราบคําสัง
ถ้าผูถ้ ูกสังลงโทษทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจากราชการไม่ยอมลงลายมือชื อรับทราบคําสังลงโทษ
หรื อคําสังให้ออกจากราชการ และมีการแจ้งคําสังลงโทษหรื อคําสังให้ออกจากราชการให้ผถู้ ูกสังลงโทษ

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.

ทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจากราชการทราบ กับมอบสําเนาคําสังลงโทษหรื อสําเนาคําสังให้ออกจากราชการ

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

ให้ผถู ้ ูกสังลงโทษทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจากราชการแล้วทําบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานทีทีแจ้ง

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

และลงลายมือชือผูแ้ จ้ง พร้อมทังพยานรู ้เห็นไว้เป็ นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันทีแจ้งนันเป็ นวันรับทราบคําสัง

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

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผถู ้ ูกสังลงโทษทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจากราชการลงลายมือชื อรับทราบคําสัง

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

ได้โดยตรง และได้แจ้งเป็ นหนังสื อส่ งสําเนาคําสังลงโทษ หรื อสําเนาคําสังให้ออกจากราชการทางไปรษณี ย ์

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

ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผถู้ ู กสังลงโทษทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจากราชการ ณ ทีอยูข่ องผูถ้ ูกสังลงโทษ

acknowledgement of the order.

ทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจากราชการ ซึ งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่ งสําเนาคําสังไปให้

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

สองฉบับ เพื อให้ผูถ้ ู ก สังลงโทษทางวินัยหรื อถู ก สังให้ออกจากราชการเก็บไว้หนึ งฉบับ และให้ผูถ้ ู ก สั ง

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

ลงโทษทางวินยั หรื อถู กสังให้ออกจากราชการลงลายมื อชื อและวัน เดื อน ปี ทีรั บทราบคําสังลงโทษหรื อ

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

คําสังให้ออกจากราชการ ส่ งกลับคืนมาเพือเก็บไว้เป็ นหลักฐานหนึ งฉบับ ในกรณี เช่นนี เมือล่วงพ้นสามสิ บวัน

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

นับแต่วนั ทีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนว่าผูถ้ ูกสังลงโทษทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจาก

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

ราชการได้รับเอกสารดังกล่ า วหรื อมี ผูร้ ั บแทนแล้ว แม้ย งั ไม่ ไ ด้รับ สํา เนาคําสั งฉบับ ที ให้ผูถ้ ู ก สั งลงโทษ

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

ทางวินยั หรื อถูกสังให้ออกจากราชการลงลายมือชื อและวัน เดื อน ปี ทีรับทราบคําสังลงโทษทางวินยั หรื อ

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

คํา สั งให้ อ อกจากราชการกลับ คื น มา ให้ ถื อ ว่ า ผู ้ถู ก สั งลงโทษทางวิ นัย หรื อ ถู ก สั งให้ อ อกจากราชการ

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

ได้รับทราบคําสังแล้ว

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.

๙
๙
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ข้ อ ๓๒ หนังสื ออุทธรณ์ทีพนักงานผูร้ ับอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์ไว้แล้ว ให้ออกใบรับให้ผอู้ ุทธรณ์

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

และลงทะเบียนเรื องอุทธรณ์ในสารบบแล้วตรวจคําอุทธรณ์ในเบืองต้น ถ้าเห็ นว่าเป็ นคําอุทธรณ์ทีสมบูรณ์

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

ครบถ้วน ให้เสนอคํา อุ ทธรณ์ ดังกล่ าวต่ อประธาน ก.พ.ค. เพื อดํา เนิ นการต่อไป ถ้าเห็ นว่า คําอุ ทธรณ์ นัน

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

ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนด้วยเหตุใด ๆ ให้พนักงานผูร้ ับอุทธรณ์ แนะนําให้ผูอ้ ุทธรณ์ แก้ไขให้ครบถ้วนภายใน

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

ระยะเวลาที กํา หนด ถ้ า เห็ น ว่ า ข้ อ ที ไม่ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นนั นเป็ นกรณี ที ไม่ อ าจแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้อ งได้

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

หรื อเป็ นเรื องอุ ท ธรณ์ ที ไม่ อ ยู่ใ นอํานาจของ ก.พ.ค. หรื อผูอ้ ุ ทธรณ์ ไ ม่ แก้ไ ขภายในระยะเวลาที กํา หนด

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

ให้บนั ทึกไว้แล้วเสนอหนังสื ออุทธรณ์ดงั กล่าวต่อประธาน ก.พ.ค. เพือดําเนินการต่อไป

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.

หมวด ๓

Chapter III

การถอนอุทธรณ์ และการดําเนินการกรณีผ้ อู ุทธรณ์ ถึงแก่ ความตาย

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

ข้ อ ๓๓ อุท ธรณ์ ที ยืนไว้แล้ว ผูอ้ ุท ธรณ์ อาจถอนอุ ทธรณ์ ใ นเวลาใด ๆ ก่ อนที องค์ค ณะวินิจฉัย
มีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์นนก็
ั ได้

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

การถอนอุ ท ธรณ์ ต้องทํา เป็ นหนัง สื อ และลงลายมื อ ชื อผูอ้ ุ ท ธรณ์ แต่ ถ้า ผูอ้ ุ ท ธรณ์ ถ อนอุ ท ธรณ์

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

ด้ ว ยวาจาต่ อ หน้ า องค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ให้ อ งค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย บั น ทึ ก ไว้แ ละให้ ผู้อุ ท ธรณ์ ล งลายมื อ ชื อ

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

ไว้เป็ นหลักฐาน

the appellant shall affix his/her signature as evidence.

ข้ อ ๓๔ เมือมีการถอนอุทธรณ์ตามข้อ ๓๓ ให้องค์คณะวินิจฉัยอนุ ญาต และสังจําหน่ ายอุทธรณ์
ออกจากสารบบ
ข้ อ ๓๕ การออกจากราชการของผูอ้ ุทธรณ์ ไม่เป็ นเหตุให้ยตุ ิการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในกรณี ทีผูอ้ ุทธรณ์ ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์ นนออกไป
ั
จนกว่าทายาท ผูจ้ ดั การมรดก หรื อผูร้ ับสิ ทธิ ของผูน้ นั จะมีคาํ ขอเข้ามาแทนทีผูอ้ ุทธรณ์นนั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จะมีคาํ ขอเข้ามา โดยมีคาํ ขอเข้ามาเองหรื อโดยทีองค์คณะวินิจฉัยเรี ยกเข้ามาเนืองจากคู่กรณี ในอุทธรณ์มีคาํ ขอ
คําขอเข้ามาแทนที ผูอ้ ุ ทธรณ์ ตามวรรคสอง ให้ยืนคําขอเป็ นหนัง สื อต่อองค์คณะวินิจฉัย ภายใน
ั งแก่ความตาย ถ้าไม่มีคาํ ขอของบุคคลดังกล่าวภายในกําหนดเวลา
กําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีผูอ้ ุทธรณ์นนถึ
ดังกล่าว องค์คณะวินิจฉัยจะมีคาํ สังจําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบนันก็ได้

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
๑๐
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หมวด ๔

Chapter IV

การตังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

Appointment of an Appeal commission

ข้ อ ๓๖ ให้ ก.พ.ค. ตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ขึนคณะหนึ งหรื อหลายคณะก็ได้ แต่ละคณะ

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

ประกอบด้วย กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึงเป็ นประธาน และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อีกสองคน เพือทําหน้าที

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

เป็ นผูว้ ินิจฉัยอุทธรณ์ โดยจะกําหนดให้ประธานกรรมการ ก.พ.ค. หรื อกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึงทําหน้าที

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

ประธานในคณะกรรมการวินิจฉัย อุ ท ธรณ์ ห ลายคณะพร้ อมกันก็ ไ ด้ และให้มี เจ้า หน้า ที สํา นัก งาน ก.พ.

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

ทีได้รับมอบหมายเป็ นเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็ น

secretary as necessary.

ในกรณี ทีมีความจําเป็ น ก.พ.ค. อาจตังให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ หรื อกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์คนใดทําหน้าทีวินิจฉัยเรื องร้องทุกข์ก็ได้

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.

ข้ อ ๓๗ เมื อได้มีการตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และได้มีการจ่ายสํานวนแล้ว ให้ประธาน

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

กรรมการวินิจฉัย อุ ทธรณ์ แจ้งคําสั งตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ให้ผูอ้ ุ ทธรณ์ ทราบโดยให้ผูอ้ ุ ทธรณ์

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

ลงลายมือชื อและวันทีรับทราบไว้เป็ นหลักฐาน แล้วมอบสําเนาคําสังให้ไว้หนึ งฉบับ หรื อจะส่ งสําเนาคําสัง

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

ทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให้ ผู้อุ ท ธรณ์ ณ ที อยู่ ซึ งปรากฏตามหลัก ฐานของทางราชการ

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

หรื อหลักฐานทีปรากฏจากการไต่สวนก็ได้ ในกรณี เช่นนี เมือล่วงพ้นสิ บห้าวันนับแต่วนั ส่ งสําเนาคําสังดังกล่าว

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

ให้ถือว่าผูอ้ ุทธรณ์ได้รับทราบคําสังตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว

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

ข้ อ ๓๘ ในกรณี เรื องอุทธรณ์ใดมีลกั ษณะหนึ งลักษณะใดดังต่อไปนี ประธาน ก.พ.ค. จะให้มีการ
วิ นิ จ ฉั ย ปั ญหาหรื อเรื องอุ ท ธรณ์ ใ ดโดยองค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย หลายองค์ ค ณะร่ วมกั น พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามทีประธาน ก.พ.ค. กําหนดก็ได้
(๑) เรื องทีเกียวกับระบบราชการ หรื อประโยชน์สาธารณะ

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:

(๒) เรื องทีมีประเด็นวินิจฉัยเกียวกับหลักกฎหมายหรื อหลักการทีสําคัญ

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

(๓) เรื องทีอาจมีผลเป็ นการกลับหรื อแก้ไขแนวทางการลงโทษเดิม

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

(๔) เรื องทีเป็ นโครงการใหญ่และมีงบประมาณสู ง

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

(๕) เรื องอืน ๆ ทีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร

(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.
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หมวด ๕

Chapter V

การยืนคําคัดค้ าน และการพิจารณาคําคัดค้ านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

Filing and Review of Objection to a Member of the Appeal commission

ข้ อ ๓๙ ผูอ้ ุทธรณ์อาจคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ ถ้ากรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผนู ้ นมี
ั กรณี
ดังต่อไปนี
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินยั ทีผูอ้ ุทธรณ์ถู กลงโทษหรื อการกระทําทีผูอ้ ุทธรณ์ ถูกสัง
ให้ออกจากราชการ
(๒) มี ส่วนได้เสี ยในการกระทําผิดวินัยที ผูอ้ ุ ทธรณ์ ถูกลงโทษหรื อการกระทําที ผูอ้ ุ ทธรณ์ ถูกสัง
ให้ออกจากราชการ

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;

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอ้ ุทธรณ์

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

(๔) เป็ นผูก้ ล่าวหา หรื อเป็ นหรื อเคยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ ังลงโทษหรื อสังให้ออกจากราชการ

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

(๕) เป็ นผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องกับการดําเนิ นการทางวินัยหรื อการสังให้ออกจากราชการทีผูอ้ ุทธรณ์
ถูกลงโทษหรื อถูกสังให้ออกจากราชการ
(๖) มี ค วามเกี ยวพัน ทางเครื อ ญาติ ห รื อ ทางการสมรสกับ บุ ค คลตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔)
นอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผอู ้ ุทธรณ์
คําคัดค้านผูไ้ ด้รับการตังเป็ นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ต้องทําเป็ นหนังสื อยืนต่อประธาน ก.พ.ค.

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.

ภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั รั บทราบคํา สังตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ โดยต้องแสดงข้อเท็จจริ ง ทีเป็ น

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

เหตุแห่ งการคัดค้านไว้ในคําคัดค้านด้วยว่าจะทําให้การพิจารณาอุทธรณ์ ไม่ได้ความจริ งและความยุติธรรม

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

อย่า งไร ก่ อ นที จะมี ก ารพิ จารณาอุ ทธรณ์ แต่ อ าจให้ก รรมการวิ นิจ ฉัย อุ ท ธรณ์ ผูท้ ี ถู ก คัดค้า นทํา คํา ชี แจง

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

ประกอบการพิจารณาของประธาน ก.พ.ค. ได้

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

ข้ อ ๔๐ เมื อมี ก ารยืนคํา คัด ค้า นกรรมการวินิจ ฉัย อุ ท ธรณ์ ค นใด ให้ก รรมการวินิ จฉัย อุ ท ธรณ์
ผูท้ ีถูกคัดค้านงดการปฏิบตั ิหน้าทีไว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการชีขาดในเรื องการคัดค้านนันแล้ว

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.
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หากประธาน ก.พ.ค. เห็ นว่ามิได้เป็ นไปตามคําคัดค้านและมีเหตุผลสมควรทีจะให้ผทู้ ี ถูกคัดค้าน
ปฏิ บ ตั ิ หน้าที ต่ อไป ให้ประธาน ก.พ.ค. นําเรื องเสนอที ประชุ ม คณะกรรมการ ก.พ.ค. เพือพิจารณามีม ติ
ให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป ถ้าทีประชุ มมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการทีไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผูน้ นปฏิ
ั บตั ิหน้าทีต่อไปได้ มติดงั กล่าวให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
แล้วให้เป็ นทีสุ ด
ในกรณี ทีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําคัดค้านฟั งขึน หรื อมีเหตุผลเพียงพอทีจะฟั งได้วา่ หากให้ผทู ้ ี
ถู กคัดค้านปฏิ บตั ิ หน้าที ต่อไปอาจทําให้การพิจารณาไม่ได้ความจริ งและความยุติธรรม ให้มีคาํ สังให้ผูท้ ี
ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็ นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ในเรื องนัน แล้วแจ้งให้ผคู ้ ดั ค้านทราบ
ในกรณี ทีประธาน ก.พ.ค. สังให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ผทู ้ ีถูกคัดค้านถอนตัวจากการพิจารณา
ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งตังกรรมการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ จากคณะหนึ งคณะใดหรื อตนเองปฏิ บตั ิ หน้า ที แทน
ตามความจําเป็ น
ข้ อ ๔๑ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผใู ้ ดเห็นว่าตนมีกรณี อนั อาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ ๓๙ หรื อเห็นว่า
มีเหตุอืนทีอาจจะมีการกล่าวอ้างในภายหลังได้วา่ ตนไม่อยู่ในฐานะทีจะปฏิบตั ิหน้าทีโดยเทียงธรรม ให้แจ้งต่อ
ประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งตังกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์จากคณะหนึงคณะใดหรื อตนเองปฏิบตั ิหน้าทีแทนตามความจําเป็ น
ในกรณี ทีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าควรให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผทู ้ ีขอถอนตัวปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
ให้นาํ เรื องเสนอทีประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. เพือพิจารณามีมติให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ปฏิบตั ิหน้าที
ต่อไป ถ้าทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการทีไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการ
ผูน้ นปฏิ
ั บตั ิหน้าทีต่อไปได้ มติดงั กล่าวให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับแล้วให้เป็ นทีสุ ด
ข้ อ ๔๒ การที กรรมการวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ผูท้ ี ถู ก สังให้งดการปฏิ บตั ิ หน้า ที หรื อกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ผทู ้ ีขอถอนตัวเพราะมีกรณี อนั อาจถูกคัดค้านนัน ย่อมไม่กระทบถึงการกระทําใด ๆ ทีได้กระทําไปแล้ว
แม้วา่ จะได้ดาํ เนินการหลังจากทีได้มีการยืนคําคัดค้านนัน

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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Chapter VI

การจ่ ายสํ านวนและการสั งรับหรือไม่ รับอุทธรณ์ ไว้ พจิ ารณา

Assignment of Case and the Admittance or Rejection of an Appeal

ข้ อ ๔๓ ภายใต้บงั คับข้อ ๙๒ และข้อ ๙๓ เมือประธาน ก.พ.ค. ได้รับหนังสื ออุทธรณ์ตามข้อ ๓๒ แล้ว

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

ให้พิ จารณาจ่ า ยสํ า นวนตามหลัก เกณฑ์ ที กํา หนดไว้ใ นข้อ ๔๔ ถึ ง ข้อ ๔๗ และให้แต่ ง ตังนิ ติก รผูแ้ ถลง

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

เว้นแต่ในกรณี ทีเห็นว่าสํานวนใดไม่จาํ เป็ นต้องมีนิติกรผูแ้ ถลง จะไม่แต่งตังนิติกรผูแ้ ถลงก็ได้

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

ข้ อ ๔๔ ในกรณี ที ประธาน ก.พ.ค. เห็ น ว่ า อุ ท ธรณ์ เ รื องใดมี ปั ญ หาข้อ กฎหมายที สํ า คัญ
หรื อผลการวินิจฉัยอาจกระทบต่อการปฏิ บตั ิราชการ หรื อจะเป็ นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิ ราชการ
หรื อกรณี เป็ นเรื องสําคัญทีเกียวข้องกับระบบคุณธรรมที ก.พ.ค. สมควรเป็ นผูว้ ินิจฉัยเอง ก็ให้จ่ายสํานวนนัน
ให้ ก.พ.ค. เป็ นองค์คณะวินิจฉัย
ในกรณี นีให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งตังกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึงเป็ นกรรมการ ก.พ.ค. เจ้าของสํานวน
โดยมีนิติกรผูร้ ับผิดชอบสํานวนเป็ นผูช้ ่วย
ข้ อ ๔๕ ในกรณี ทีประธาน ก.พ.ค. เห็ นว่าอุทธรณ์เรื องใดเป็ นกรณี ทวไปที
ั
ไม่มีลกั ษณะตามข้อ ๔๔
ก็ให้จ่ายสํานวนอุทธรณ์นนให้
ั คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึงคณะใดเป็ นองค์คณะวินิจฉัย
ในกรณี นี ให้ ป ระธานกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ แ ต่ ง ตังกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ค นหนึ ง
เป็ นเจ้าของสํานวน
เมือองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้เสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้ อ ๔๖ ในกรณี ทีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื องใดเป็ นอุทธรณ์ทีไม่อาจรับไว้พิจารณาได้
ก็ ใ ห้ จ่ า ยสํ า นวนอุ ท ธรณ์ นันให้ ก.พ.ค. เป็ นองค์ค ณะวิ นิ จ ฉัย หรื อ ให้ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์
คณะหนึงคณะใดเป็ นองค์คณะวินิจฉัย
ในกรณี ทีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็ นองค์คณะวินิจฉัย เมือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ นนแล้
ั ว
ให้เสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยต่อไป

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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ข้ อ ๔๗ ในกรณี ทีประธาน ก.พ.ค. เห็ นว่าอุทธรณ์เรื องใดเป็ นอุทธรณ์ทีพิจารณาได้ ก็ให้จ่ายสํานวน
ให้แก่ ก.พ.ค. หรื อคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ เ ป็ นองค์คณะวินิจฉัย ในกรณี ทีมี การตังคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ขึนหลายคณะ ให้ประธาน ก.พ.ค. จ่ายสํานวนตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ทีมีการตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามความเชี ยวชาญในเรื องใดเรื องหนึ ง
เป็ นการเฉพาะ ให้จ่ายสํานวนให้ตรงกับความเชียวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ทีตังไว้
(๒) ในกรณี ทีมีการตังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตามกลุ่มของส่ วนราชการ หรื อพืนทีตัง
ของส่ วนราชการใด ให้จ่ายสํานวนให้ตรงกับกลุ่มหรื อพืนทีตังของส่ วนราชการนัน
(๓) ในกรณี ที ไม่ มี ก ารตังคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ต าม (๑) หรื อ (๒) หรื อมี ก ารตัง
คณะกรรมการวิ นิ จฉัย ในลัก ษณะเดี ย วกัน หลายคณะ หรื อ คณะกรรมการวินิ จ ฉัย อุ ท ธรณ์ ที รั บผิด ชอบ
เรื องอุทธรณ์ดงั กล่าวมีเรื องอุทธรณ์คา้ งการพิจารณาอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ซึ งหากจ่ายสํานวนเรื องอุทธรณ์ให้แก่
ั
าให้การพิจารณาล่าช้าหรื อกระทบต่อความยุติธรรม ให้จ่ายสํานวน
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ นนจะทํ
อุทธรณ์ตามทีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควรว่าจะจ่ายสํานวนเรื องอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
คณะใด
ในกรณี ทีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็ นองค์คณะวินิจฉัย เมือวินิจฉัยแล้ว ให้เสนอ ก.พ.ค.
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้ อ ๔๘ กรรมการเจ้าของสํานวนอาจกําหนดประเด็นให้นิติกรผูร้ ับผิดชอบสํานวนวิเคราะห์และ
พิจารณาทําความเห็นเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพือพิจารณาสังรับหรื อไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ดังนี
(๑) ถ้าเห็ นว่าเป็ นอุ ทธรณ์ ทีมี การดําเนิ นการโดยถู กต้องตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหมวด ๑
และเป็ นอุ ทธรณ์ ที รั บ ไว้พิจารณาได้ ก็ใ ห้องค์ค ณะวินิจฉัยมี ค าํ สั งรั บอุ ทธรณ์ นันไว้พิ จารณา แล้วดํา เนิ น
กระบวนพิจารณาต่อไป
(๒) ถ้าเห็ นว่าเป็ นอุทธรณ์ ทียังไม่ชดั เจนหรื อทียังมีการดําเนิ นการโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้มีคาํ สังให้ผอู ้ ุทธรณ์ดาํ เนิ นการแก้ไขเพิมเติมภายในระยะเวลาเจ็ดวัน หากไม่มี
การแก้ไขเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัยเพือพิจารณามีคาํ วินิจฉัย
(๓) ถ้าเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ทีห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๙ ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัยเพือพิจารณา
มีคาํ วินิจฉัย

๑๕
๑๕

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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ข้ อ ๔๙ อุทธรณ์ดงั ต่อไปนี เป็ นอุทธรณ์ทีห้ามรับไว้พิจารณา

Article 49. The following appeals are inadmissible:

(๑) เป็ นเรื องทีไม่อาจอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึง

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

(๒) ผูอ้ ุทธรณ์มิใช่เป็ นผูม้ ีสิทธิ อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึง

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

(๓) เป็ นอุทธรณ์ทียืนเมือพ้นกําหนดเวลาตามทีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึง

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

(๔) เป็ นเรื องทีได้เคยมีการอุทธรณ์และได้มีคาํ วินิจฉัยหรื อคําสังถึงทีสุ ดแล้ว

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

(๕) เป็ นกรณี ตามข้อ ๔๘ (๒) และ (๓)

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

สําหรับทายาทผูม้ ีสิทธิ ยนอุ
ื ทธรณ์แทน ตามทีกําหนดไว้ในหมวด ๒ หากมีกรณี ตามทีกําหนดไว้

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

ในวรรคหนึง (๑) ถึง (๕) ให้ถือว่าเป็ นอุทธรณ์ทีห้ามรับไว้พิจารณาเช่นกัน
ข้ อ ๕๐ เมือองค์คณะวินิจฉัยได้รับความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนตามข้อ ๔๘ (๒) หรื อ (๓) แล้ว
ให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคาํ วินิจฉัย ดังนี
(๑) ในกรณี ที ก.พ.ค. เป็ นองค์คณะวินิจฉัย
(ก) ถ้าเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ทีห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๙ ก็ให้มีคาํ วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์นนั
ไว้พิจารณา และสังจําหน่ายอุทธรณ์นนออกจากสารบบ
ั
(ข) ถ้า เห็ น ว่ า เป็ นอุ ท ธรณ์ ที รั บ ไว้พิ จ ารณาได้ ก็ ใ ห้ สั งรั บ อุ ท ธรณ์ นันไว้พิ จ ารณาและให้
กรรมการ ก.พ.ค. เจ้าของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
(๒) ในกรณี ทีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็ นองค์คณะวินิจฉัย
ั
(ก) ถ้าเห็นว่าเป็ นอุทธรณ์ทีห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ ๔๙ ก็ให้มีคาํ วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์นนไว้
พิจารณาและเสนอ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัย เมือ ก.พ.ค. วินิจฉัยแล้ว ให้จาํ หน่ายอุทธรณ์นนออกจากสารบบ
ั
(ข) ถ้า เห็ น ว่ า เป็ นอุ ท ธรณ์ ที รั บ ไว้พิ จ ารณาได้ ก็ ใ ห้ สั งรั บ อุ ท ธรณ์ นันไว้พิ จ ารณาและให้
กรรมการเจ้าของสํานวนดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

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.

๑๖

16

เล่ม ๑๒๕ ตอนที ๑๒๙ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

หมวด ๗

Chapter VII

การแสวงหาข้ อเท็จจริง

Fact-Finding

ส่ วนที ๑

Part 1

การแสวงหาข้ อเท็จจริงจากคําอุทธรณ์ คําแก้ อุทธรณ์ คําคัดค้ านคําแก้ อุทธรณ์

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

และคําแก้ อุทธรณ์ เพิมเติม
ข้ อ ๕๑ เมือกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่า อุทธรณ์ใดเป็ นอุทธรณ์ทีสมบูรณ์ครบถ้วน ให้มีคาํ สัง
ให้คู่กรณี ในอุทธรณ์ทาํ คําแก้อุทธรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสัง โดยส่ งสําเนาคําอุทธรณ์และ
สํ า เนาพยานหลัก ฐานไปด้ ว ย ในกรณี ที เห็ น สมควรจะกํา หนดประเด็ น ที คู่ ก รณี ใ นอุ ท ธรณ์ ต้ อ งทํา
คําแก้อุทธรณ์ หรื อให้จดั ส่ งพยานหลักฐานทีเกียวข้อง หรื อทีจะเป็ นประโยชน์แก่การพิจารณาด้วยก็ได้
ในกรณี ทีพยานหลักฐานประกอบอุทธรณ์มีปริ มาณหรื อสภาพทีทําให้การส่ งสําเนาให้แก่คู่กรณี
ในอุทธรณ์ เป็ นภาระอย่างมาก ให้ส่งสําเนาอุทธรณ์ ไปพร้ อมกับรายการพยานหลักฐานทีคู่กรณี ในอุทธรณ์
อาจขอดูหรื อขอรับได้ที ก.พ.ค.
ข้ อ ๕๒ ให้คู่ กรณี ใ นอุ ทธรณ์ ทาํ คําแก้อุทธรณ์ โดยชัดแจ้ง แสดงการปฏิ เสธหรื อยอมรั บ ข้อหา
ที ปรากฏในหนัง สื ออุ ท ธรณ์ แ ละคําขอท้า ยอุ ทธรณ์ แ ละเหตุ แห่ ง การนัน พร้ อมส่ ง พยานหลักฐานตามที
กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด โดยจัดทําสําเนาคําแก้อุทธรณ์และสําเนาพยานหลักฐาน หรื อตามจํานวนที
กรรมการเจ้า ของสํ า นวนกํา หนดยื นมาพร้ อ มกับ คํา แก้อุ ท ธรณ์ ด้ว ย ทังนี ภายในระยะเวลาที กํา หนด
แต่ตอ้ งไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับสําเนาหนังสื ออุทธรณ์
ข้ อ ๕๓ ในกรณี ทีกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าคําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณี ในอุทธรณ์ไม่ครบถ้วน
หรื อชัดเจนเพียงพอ จะสังให้คู่กรณี ในอุทธรณ์ดาํ เนินการแก้ไขหรื อจัดทําคําแก้อุทธรณ์ส่งมาใหม่ก็ได้

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.

ข้ อ ๕๔ ในกรณี ที คู่ ก รณี ใ นอุ ท ธรณ์ มิ ไ ด้จ ัด ทํา คํา แก้อุ ท ธรณ์ พร้ อ มทังพยานหลัก ฐานยื นต่ อ

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

กรรมการเจ้าของสํานวนภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ถือว่าคู่กรณี ในอุทธรณ์ยอมรับข้อเท็จจริ งตามข้ออุทธรณ์

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.

และให้กรรมการเจ้าของสํานวนพิจารณาดําเนินการตามทีเห็นเป็ นการยุติธรรม
ในกรณี ที คู่ก รณี ในอุ ทธรณ์ มิไ ด้ยืนคําแก้อุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที กําหนด คู่ กรณี ใ นอุ ทธรณ์
ต้อ งแสดงเหตุ ผ ลและความจํา เป็ นที ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถยื นคํา แก้อุ ท ธรณ์ ไ ด้ภ ายในระยะเวลาที กํา หนด
แต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวัน
๑๗
๑๗
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ข้ อ ๕๕ เมื อคู่ ก รณี ใ นอุ ท ธรณ์ ยื นคํา แก้อุ ท ธรณ์ แ ล้ว ให้ ก รรมการเจ้า ของสํ า นวนส่ ง สํ า เนา

Article 55. Upon the submission of reply by the respondent, the member in charge of the case

คําแก้อุทธรณ์พร้อมทังสําเนาพยานหลักฐานไปยังผูอ้ ุทธรณ์ เพือให้ผอู ้ ุทธรณ์คดั ค้านหรื อยอมรับคําแก้อุทธรณ์

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

หรื อ พยานหลัก ฐานที คู่ ก รณี ใ นอุ ท ธรณ์ ยื นต่ อ กรรมการเจ้า ของสํ า นวน ในการนี จะกํา หนดประเด็ น

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

ให้ผอู ้ ุทธรณ์ตอ้ งชีแจงหรื อให้จดั ส่ งพยานหลักฐานใด ๆ ด้วยก็ได้

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

ถ้า ผูอ้ ุ ท ธรณ์ ป ระสงค์จะคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ ให้ท าํ คํา คัดค้านคําแก้อุทธรณ์ ยื นต่ อ กรรมการ

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

เจ้าของสํานวนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับสําเนาคําแก้อุทธรณ์
ถ้าผูอ้ ุทธรณ์ ไม่ประสงค์จะทําคําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ แต่ประสงค์จะให้พิจารณาอุทธรณ์ ต่อไป

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

ให้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถ้าผูอ้ ุ ทธรณ์ ไม่ดาํ เนิ นการตามวรรคสองหรื อวรรคสาม ให้กรรมการเจ้าของสํานวนสังจําหน่ าย

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

อุทธรณ์ออกจากสารบบก็ได้
ข้ อ ๕๖ คํา คัด ค้า นคํา แก้ อุ ท ธรณ์ ข องผู ้อุ ท ธรณ์ ใ ห้ มี ไ ด้เ ฉพาะในประเด็ น ที ได้ย กขึ นกล่ า ว

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

ในคําอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณี ในอุทธรณ์ หรื อทีกรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด
ถ้าผูอ้ ุ ทธรณ์ ทาํ คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ โดยมี ประเด็นหรื อคําขอเพิมขึ นใหม่ต่างจากคําอุ ทธรณ์

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

คํา แก้อุท ธรณ์ ข องคู่ ก รณี ใ นอุ ท ธรณ์ หรื อ ที กรรมการเจ้า ของสํ า นวนกําหนด ให้ สั งไม่ รับ ประเด็ นหรื อ
คําขอใหม่นนไว้
ั พิจารณา
ข้ อ ๕๗ ให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่ งสําเนาคําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ของผูอ้ ุทธรณ์ ให้แก่คู่กรณี

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

ในอุ ทธรณ์ เพื อยืนคํา แก้อุทธรณ์ เพิ มเติ ม ตามจํานวนที กําหนดภายในสิ บ ห้า วันนับ แต่ วนั ที ได้รับ สําเนา
คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์หรื อภายในระยะเวลาทีกําหนด
เมือพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ ง หรื อเมือคู่กรณี ในอุทธรณ์ ยืนคําแก้อุทธรณ์ เพิมเติมแล้ว
หากกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าเรื องอุทธรณ์มีขอ้ เท็จจริ งเพียงพอทีจะพิจารณาหรื อมีคาํ วินิจฉัยชี ขาดได้แล้ว
ให้ จ ัด ทํา บั น ทึ ก สรุ ปสํ า นวนพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานที เกี ยวกั บ การพิ จ ารณาเรื องนี ทั งหมดเสนอ
องค์คณะวินิจฉัย เพือพิจารณาดําเนินการต่อไป

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.

๑๘
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Part 2

การแสวงหาข้ อเท็จจริงขององค์ คณะวินิจฉัย

Fact-Finding by the Commission

ข้ อ ๕๘ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ องค์ค ณะวิ นิ จ ฉั ย มี อ ํา นาจแสวงหาข้อ เท็ จ จริ ง ได้

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

ตามความเหมาะสม ในการนี อาจแสวงหาข้อเท็จจริ งจากพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผูเ้ ชี ยวชาญ หรื อ

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

พยานหลักฐานอืนนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณี ทีปรากฏในคําอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ คําคัดค้าน

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

คํา แก้ อุ ท ธรณ์ หรื อคํา แก้ อุ ท ธรณ์ เ พิ มเติ ม ในการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ งเช่ น ว่ า นัน องค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย

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

อาจดําเนินการตามทีกําหนดในส่ วนนีหรื อตามทีเห็นสมควร

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

ในการแสวงหาข้อเท็จจริ ง ขององค์คณะวินิจฉัย ถ้าต้องมี ก ารให้ถ้อยคําของคู่กรณี พยาน หรื อ
บุคคลใด ๆ ให้องค์คณะวินิจฉัยเป็ นผูซ้ กั ถาม
ข้ อ ๕๙ องค์ค ณะวินิจฉัย มี อาํ นาจออกคําสั งเรี ย กคู่ก รณี หรื อบุ ค คลที เกี ยวข้องมาให้ถ้อยคํา ได้
ตามทีเห็นสมควร

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.

คําสังขององค์คณะวินิจฉัยตามวรรคหนึงจะกําหนดประเด็นข้อเท็จจริ งทีจะทําการไต่สวนไว้ดว้ ยก็ได้

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

องค์คณะวินิจฉัยต้องแจ้งกําหนดการไต่สวนให้คู่กรณี ทีเกียวข้องทราบล่วงหน้าเพือเปิ ดโอกาสให้

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

คู่กรณี นนคั
ั ดค้านหรื อชีแจงข้อเท็จจริ งได้ แต่ถา้ ข้อเท็จจริ งทีจะทําการไต่สวนเป็ นข้อเท็จจริ งทีไม่มีผลกระทบ

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

ต่อการพิจารณาวินิจฉัย หรื อคู่กรณี ทีเกียวข้องได้ทราบข้อเท็จจริ งนันมาก่อนแล้ว จะไม่แจ้งกําหนดการไต่สวน

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

ั
ได้
ให้คู่กรณี นนทราบก็

the hearing date may not be given to such party.

พยานที องค์คณะวินิจฉัย มี คาํ สังเรี ย กมาให้ถ้อยคําอาจเสนอพยานหลัก ฐานใด ๆ เพือประกอบ
การให้ถอ้ ยคําของตนได้ ถ้าพยานหลักฐานนันอยูใ่ นประเด็นทีองค์คณะวินิจฉัยได้มีคาํ สังให้มีการไต่สวน
ข้ อ ๖๐ ในกรณี ที องค์ค ณะวินิ จ ฉัย เห็ น สมควรจะรั บ ฟั ง ถ้อ ยคํา ของบุ ค คลใดและเป็ นกรณี ที
ต้องใช้ล่าม ให้จดั หาล่าม โดยล่ามอาจได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการมาให้ถอ้ ยคําของพยานผูเ้ ชียวชาญก็ได้
ข้ อ ๖๑ ก่ อนให้ ถ้อยคํา คู่ ก รณี หรื อพยาน ต้องสาบานตนตามลัทธิ ศ าสนาหรื อ จารี ต ประเพณี
แห่งชาติของตน หรื อกล่าวคําปฏิญาณว่าจะให้ถอ้ ยคําตามสัตย์จริ ง
ให้คู่กรณี หรื อพยาน แจ้งชื อ นามสกุล ทีอยู่ อายุ และอาชี พ และในกรณี ทีพยานมี ความเกี ยวพัน
กับคู่กรณี คนหนึงคนใด ให้แจ้งด้วยว่ามีความเกียวพันกันอย่างไร

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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ในขณะที พยานคนหนึ งกําลังให้ถ้อยคํา คู่ กรณี จะอยู่ด้วยหรื อไม่ก็ไ ด้ แต่ ห้ามมิ ให้พ ยานคนอื น
อยูใ่ นสถานทีนัน เว้นแต่องค์คณะวินิจฉัยจะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน หรื อเป็ นกรณี ทีกําหนดไว้ในวรรคสี
พยานที ให้ถ้อยคํา แล้ว อาจถู ก เรี ย กมาให้ถ้อยคํา อี ก ในวันเดี ย วกันหรื อ วันอื น และอาจถู ก เรี ย ก
มาให้ถอ้ ยคําพร้อมพยานคนอืนในเรื องเดียวกันได้
เมือคู่กรณี หรื อพยาน ให้ถอ้ ยคําเสร็ จแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยอ่านบันทึกการให้ถอ้ ยคําดังกล่าว
ให้คู่กรณี หรื อพยานฟั งและให้ลงลายมือชื อไว้เป็ นหลักฐาน ในกรณี ทีคู่กรณี หรื อพยานลงลายมือชื อไม่ได้
หรื อไม่ยอมลงลายมือชือ ให้จดแจ้งเหตุทีไม่มีลายมือชือเช่นว่านันไว้
ข้ อ ๖๒ เมื อองค์ค ณะวินิ จฉัย เห็ น สมควรหรื อเมื อคู่ ก รณี มี ค าํ ขอ องค์ค ณะวินิ จฉัย อาจมี ค าํ สั ง
ตังพยานผูเ้ ชี ยวชาญเพือศึ กษา ตรวจสอบ หรื อวิเคราะห์ เรื องใดเกี ยวกับอุ ทธรณ์ อนั มิ ใ ช่ เป็ นการวินิจฉัย
ข้อกฎหมาย แล้วให้ทาํ รายงานหรื อให้ถอ้ ยคําต่อองค์คณะวินิจฉัยได้
รายงานหรื อบัน ทึ ก การให้ ถ้อ ยคํา ของพยานผู ้เ ชี ยวชาญ ให้ ส่ ง สํ า เนาให้ คู่ ก รณี ที เกี ยวข้อ ง
เพือทําข้อสังเกตเสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยภายในระยะเวลาทีองค์คณะวินิจฉัยกําหนด
องค์คณะวินิจฉัยอาจมีคาํ สังให้พยานผูเ้ ชียวชาญมาให้ถอ้ ยคําประกอบการรายงานของตนได้
องค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย ต้อ งแจ้ง กํา หนดการให้ ถ้อ ยคํา ของพยานผู ้เ ชี ยวชาญให้ คู่ ก รณี ที เกี ยวข้อ ง
ทราบล่วงหน้า เพือเปิ ดโอกาสให้คู่กรณี คดั ค้านหรื อชีแจงข้อเท็จจริ งได้
ข้ อ ๖๓ องค์คณะวินิจฉัยหรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากองค์คณะวินิจฉัยมีอาํ นาจไปตรวจสอบ
สถานที บุคคล หรื อสิ งอืนใดเพือประกอบการพิจารณาได้
ให้แจ้งวัน เวลา และสถานทีทีจะไปตรวจสอบให้คู่กรณี ทราบล่วงหน้าเพือเปิ ดโอกาส ให้คู่กรณี
คัดค้านหรื อชีแจงข้อเท็จจริ งได้ โดยคู่กรณี จะไปร่ วมในการตรวจสอบดังกล่าวหรื อไม่ก็ได้
องค์ค ณะวินิจฉัย หรื อบุ ค คลที ได้รับมอบหมายจากองค์คณะวินิจฉัย ต้องบันทึ ก การตรวจสอบ
และการให้ถอ้ ยคําของบุคคลหรื อพยานในการตรวจสอบรวมไว้ในสํานวนด้วย
ข้ อ ๖๔ ถ้าบุคคลใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ งตนอาจต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสู ญหาย หรื อ ยาก
แก่การนํามา หรื อถ้าคู่กรณี ฝ่ายใดเกรงว่าพยานหลักฐานซึ งตนจะอ้างอิงอาจสู ญหายเสี ยก่อนทีจะมีการไต่สวน
หรื อเป็ นการยากทีจะนํามาไต่สวนในภายหลัง บุคคลนันหรื อคู่กรณี ฝ่ายนันอาจยืนคําขอให้องค์คณะวินิจฉัย
มีคาํ สังให้ไต่สวนพยานหลักฐานนันไว้ทนั ที

๒๐
๒๐

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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เมือองค์คณะวินิจฉัยได้รับคําขอแล้ว ให้มีคาํ สังเรี ยกผูข้ อและคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ งหรื อบุคคลภายนอก

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

ที เกี ยวข้องมาให้ถ้อยคํา และเมื อได้ฟั ง บุ คคลเหล่ านันแล้ว ให้สั งคําขอตามที เห็ น สมควร ถ้า สังอนุ ญาต

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

ให้ไต่สวนพยานได้ตามกฎ ก.พ.ค. นี ส่ วนรายงานและเอกสารอืน ๆ ทีเกี ยวข้องกับการนัน ให้องค์คณะวินิจฉัย

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

เก็บรักษาไว้

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

ในกรณี ที คู่ ก รณี อีก ฝ่ ายหนึ งหรื อบุ ค คลภายนอกที เกี ยวข้อ งไม่ มี ภูมิ ล าํ เนาอยู่ในราชอาณาจัก ร

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

และยังมิได้เข้ามาในเรื องนัน เมือองค์คณะวินิจฉัยได้รับคําขอตามวรรคหนึ ง ให้สังคําขอตามทีเห็นสมควร

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

ถ้าสังอนุญาต ก็ให้ไต่สวนพยานไปฝ่ ายเดียว

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

ข้ อ ๖๕ ในการแสวงหาข้อเท็จจริ งตามส่ วนนี องค์คณะวินิจฉัยจะออกคําสังให้มีการบันทึกเสี ยง

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

ภาพ หรื อ เสี ย งและภาพ ตลอดเวลาหรื อ ส่ ว นหนึ งส่ ว นใดของการดํา เนิ น การนัน เพื อเป็ นหลัก ฐาน

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

ประกอบการพิจารณาก็ได้

evidence for consideration.
Chapter VIII
หมวด ๘

Case Summary

การสรุ ปสํ านวน

Article 66. Upon consideration of the facts in the appeal, reply, as well as other facts obtained
ข้ อ ๖๖ เมือกรรมการเจ้าของสํานวนได้พิจารณาข้อเท็จจริ งจากคําอุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณี

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

รวมทังข้อเท็จจริ งอืนทีได้มาตามหมวด ๗ แล้ว เห็นว่ามีขอ้ เท็จจริ งเพียงพอสามารถมีคาํ วินิจฉัยชี ขาดได้แล้ว

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

ให้จดั ทําบันทึกสรุ ปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวน และเสนอบันทึกดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐาน

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

ทีเกียวกับการพิจารณาเรื องนีทังหมดให้องค์คณะวินิจฉัยเพือพิจารณาดําเนินการต่อไป

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

ข้ อ ๖๗ บันทึกสรุ ปสํานวนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(1) the names of the appellant and respondent;

(๑) ชือผูอ้ ุทธรณ์และคู่กรณี ในอุทธรณ์

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

(๒) สรุ ปข้อเท็จจริ งทีได้จากคําอุทธรณ์และเอกสารอืน ๆ ของคู่กรณี รวมทังพยานหลักฐานต่าง ๆ
และสรุ ปคําขอของผูอ้ ุทธรณ์

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);

(๓) สรุ ปข้อเท็จจริ งทีกรรมการเจ้าของสํานวนแสวงหาเพิมเติม (ถ้ามี)

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

(๔) ประเด็นทีจะต้องวินิจฉัยทังข้อกฎหมายและข้อเท็จจริ ง

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

(๕) ความเห็ นของกรรมการเจ้า ของสํ า นวนเกี ยวกับ ประเด็น ที จะต้องวินิ จ ฉัย และคํา ขอของ
ผูอ้ ุทธรณ์

the appellant’s petition.
A case summary of the member in charge of the case under (2) shall be sent to the parties for

บันทึกสรุ ปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวนตาม (๒) ให้ส่งให้แก่คู่กรณี ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวัน ก่อนวันนังพิจารณาครังแรกตามข้อ ๗๖
๒๑
๒๑

acknowledgement at least seven days in advance of the first hearing date under article 76.
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ข้ อ ๖๘ เมื อองค์ค ณะวิ นิจ ฉัย ได้มี ค าํ สั งรั บ อุ ท ธรณ์ แ ล้ว หากกรรมการเจ้า ของสํ านวนเห็ นว่า

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

สามารถจะวินิจฉัยได้จากข้อเท็จจริ งในคําอุทธรณ์นนโดยไม่
ั
ตอ้ งดําเนิ นการแสวงหาข้อเท็จจริ งอีก หรื อเห็นว่า

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

ข้อเท็จจริ ง ที ได้จากคํา ชี แจงของคู่ กรณี และหรื อจากการแสวงหาข้อเท็จจริ งในภายหลังไม่ ว่าในขณะใด

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

เพียงพอทีจะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่ตอ้ งแสวงหาข้อเท็จจริ งจนครบทุกขันตอนตามทีกําหนดไว้ในหมวด ๗

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

ให้กรรมการเจ้าของสํานวนมีอาํ นาจจัดทําบันทึกสรุ ปสํานวนเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพือพิจารณาดําเนินการ

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

ต่อไป

the Commission for further proceedings.
ข้ อ ๖๙ เมือองค์คณะวินิจฉัยได้รับสํานวนจากกรรมการเจ้าของสํานวนแล้ว หากเห็นว่าไม่มีกรณี

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

ทีจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริ งเพิมเติม ให้มีคาํ สังกําหนดวันหนึ งวันใดเป็ นวันสิ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ ง

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

ในเรื องนัน

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

ให้ อ งค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย แจ้ง ให้ คู่ ก รณี ท ราบกํา หนดวัน สิ นสุ ด การแสวงหาข้อ เท็ จ จริ ง ล่ ว งหน้ า
ไม่นอ้ ยกว่าสิ บวัน

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

บรรดาคําอุทธรณ์ เพิมเติ ม คําแก้อุทธรณ์ คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ คําแก้อุทธรณ์ เพิมเติ ม รวมทัง

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

พยานหลัก ฐานอืน ๆ ทียืนหลัง วันสิ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ ง ไม่ใ ห้รับ ไว้เป็ นส่ วนหนึ งของอุ ทธรณ์

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

และไม่ตอ้ งส่ งสําเนาให้คู่กรณี ทีเกียวข้อง

to be sent to the relevant party.

ข้ อ ๗๐ เมือกําหนดวันสิ นสุ ดการแสวงหาข้อเท็จจริ งแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่ งสรุ ปสํานวน
ให้นิติกรผูแ้ ถลง (ถ้ามี) เพือจัดทําคําแถลงโดยเร็ ว
คําแถลงให้จดั ทําเป็ นหนังสื อ เว้นแต่เรื องอุทธรณ์ ใดเป็ นเรื องเร่ งด่วน หรื อเป็ นเรื องทีมีขอ้ เท็จจริ ง

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.

หรื อข้อกฎหมายไม่ ยุ่งยาก นิ ติก รผูแ้ ถลงจะเสนอคํา แถลงด้วยวาจาแทนคําแถลงเป็ นหนัง สื อ หลังจากที

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

ได้หารื อกับองค์คณะวินิจฉัยแล้วก็ได้ ในการแถลงด้วยวาจา นิ ติกรผูแ้ ถลงต้องจัดทําบันทึกคําแถลงดังกล่าว

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

เป็ นหนังสื อกล่ าวถึ งข้อสาระสํา คัญในคําแถลงติ ดไว้ในสํานวนอุ ทธรณ์ ดว้ ย โดยจะจัดทําก่ อนหรื อหลัง

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

การเสนอคําแถลงด้วยวาจาก็ได้

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

เมื อนิ ติ ก รผูแ้ ถลงได้จ ัด ทํา คํา แถลงเป็ นหนัง สื อ หรื อ สามารถเสนอคํา แถลงด้ว ยวาจาได้แ ล้ว
ให้องค์คณะวินิจฉัยกําหนดวันนังพิจารณาอุทธรณ์ครังแรกต่อไป

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.

๒๒
๒๒
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หมวด ๙
การรับฟังพยานหลักฐาน
ข้ อ ๗๑ คู่ ก รณี ฝ่ ายที กล่ า วอ้า งข้อ เท็ จ จริ ง ใด ๆ เพื อสนับ สนุ น ข้อ อ้า งของตนมี ห น้า ที เสนอ
พยานหลักฐานต่ อองค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน เพื อพิสู จน์ข ้อเท็จจริ ง ดัง กล่ าวในเบื องต้น
เว้น แต่ ข ้อเท็ จจริ ง ซึ งเป็ นที รู ้ ก ันอยู่ท ัวไป หรื อซึ งไม่ อ าจโต้แ ย้ง ไต้ หรื อ ที คู่ ก รณี อี ก ฝ่ ายหนึ งได้รับ แล้ว
หรื อพยานหลักฐานนันอยูใ่ นความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าทีของรัฐ หรื อบุคคลอืน
ถ้ามี ขอ้ สันนิ ษ ฐานไว้ใ นกฎหมายเป็ นคุ ณแก่ คู่ก รณี ฝ่ ายใด คู่ กรณี ฝ่ายนันต้องพิ สูจน์แต่เพีย งว่า
ตนได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขแห่งการทีตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนันครบถ้วนแล้ว
ข้ อ ๗๒ องค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน มีดุลพินิจทีจะรับฟั งพยานหลักฐานทีได้รับมา
ตามกระบวนพิจารณาโดยไม่จาํ กัดเฉพาะทีเสนอโดยคู่กรณี แต่พยานหลักฐานนันจะต้องเป็ นพยานหลักฐาน
ทีคู่กรณี ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และแสดงพยานหลักฐานเพือยืนยันหรื อหักล้าง
ข้ อ ๗๓ ต้นฉบับเอกสารเท่านันทีอ้างเป็ นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สําเนาทีรับรองว่าถูกต้อง
หรื อพยานบุคคลทีรู ้ขอ้ ความก็อา้ งเป็ นพยานได้
การอ้างหนังสื อราชการเป็ นพยาน แม้ตน้ ฉบับยังมีอยู่ จะส่ งสําเนาทีเจ้าหน้าทีรับรองว่าถูกต้องก็ได้
เว้นแต่องค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน จะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน
ข้ อ ๗๔ องค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย กรรมการเจ้ า ของสํ า นวน อาจรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล ที บัน ทึ ก สํ า หรั บ
เครื องคอมพิวเตอร์ หรื อประมวลผลโดยเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นพยานหลั กฐานในสํานวนได้ แต่การบันทึก
และการประมวลผลนันต้องเป็ นไปโดยถูกต้องและต้องมีคาํ รับรองของบุคคลทีเกียวข้องหรื อดําเนินการนัน
ให้นาํ ความในวรรคหนึ งมาใช้บงั คับกับการรับฟั งข้อมูลทีบันทึกไว้หรื อได้มาจากสื ออิเล็กทรอนิกส์
หรื อสื อทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอืนด้วยโดยอนุโลม
ข้ อ ๗๕ องค์คณะวินิจฉัยอาจรับฟั งพยานบอกเล่าเป็ นพยานหลักฐานประกอบพยานหลักฐานอืนได้
เมือเห็นว่า
(๑) ตามสภาพ ลักษณะ แหล่งทีมา และข้อเท็จจริ งแวดล้อมการบอกเล่า หรื อพยานบอกเล่านัน
มีความน่าเชือถือหรื อ
(๒) มีเหตุจาํ เป็ นเนืองจากไม่สามารถนําบุคคลซึ งเป็ นผูท้ ีได้เห็น ได้ยิน หรื อทราบข้อความในเรื อง
ทีจะให้การเป็ นพยานนันมาให้ถอ้ ยคําเป็ นพยานได้ และมี เหตุผลสมควรเพือประโยชน์แห่ งความยุติธรรม
ทีจะรับฟังพยานบอกเล่านัน
๒๓
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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 ๑๐

Chapter X

การนังพิจารณาอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

Appeal Hearing and Consideration

ส่ วนที ๑

Part 1

การนังพิจารณาอุทธรณ์ และการแถลงของนิติกรผู้แถลงประจําสํ านวน

Appeal Hearing and Statement of the Legal Officer Commissioner

ข้ อ ๗๖ ในการพิจารณาอุ ทธรณ์ ให้องค์ค ณะวินิจฉัยจัดให้มีการนังพิจารณาอุ ทธรณ์ อย่างน้อย

Article 76. When considering an appeal, the Commission shall hold at least one appeal hearing to

หนึ งครั งเพื อให้ คู่ ก รณี มี โ อกาสมาแถลงด้ ว ยวาจาต่ อ หน้ า เว้น แต่ ก รณี ที มี ค ํา วิ นิ จ ฉั ย ไม่ รั บ อุ ท ธรณ์

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

และให้จาํ หน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบความ ไม่ตอ้ งมีการนังพิจารณาอุทธรณ์นนั

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

องค์คณะวินิจฉัยต้องแจ้งกําหนดวันนังพิจารณาอุทธรณ์ครังแรกให้คู่กรณี ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวันเพือเปิ ดโอกาสให้คู่กรณี ได้แถลงสรุ ปอุทธรณ์และคําแก้อุทธรณ์ของตน

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.

ข้ อ ๗๗ ในวัน นังพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค รั งแรก หากคู่ ก รณี ป ระสงค์จะยื นคํา แถลงสรุ ป อุ ท ธรณ์

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

หรื อคําแก้อุทธรณ์ของตนเป็ นหนังสื อ ให้ยืนคําแถลงเป็ นหนังสื อก่อนวันนังพิจารณาอุทธรณ์หรื ออย่างช้าทีสุ ด

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

ในระหว่างการนังพิจารณาอุทธรณ์

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

คําแถลงตามวรรคหนึ งจะยกข้อเท็จจริ งที ไม่ เคยยกขึ นอ้างไว้แล้วไม่ ได้ เว้นแต่เป็ นข้อเท็จจริ ง

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

ทีเป็ นประเด็นสําคัญในเรื องอุทธรณ์ ซึ งคู่กรณี ผยู ้ ืนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามี เหตุจาํ เป็ นหรื อพฤติ การณ์ พิเศษ

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

ทีทําให้ไม่อาจเสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยได้ก่อนหน้านัน แต่องค์คณะวินิจฉัยจะรับฟั งข้อเท็จจริ งดังกล่ าว

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

ได้ต่อเมือได้เปิ ดโอกาสให้คู่กรณี อีกฝ่ ายหนึงแสดงพยานหลักฐานเพือยืนยันหรื อหักล้างแล้ว

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

คู่กรณี มีสิทธิ นาํ พยานหลักฐานมาสื บประกอบคําแถลงทียืนตามวรรคหนึงได้ โดยให้องค์คณะวินิจฉัย
พิจารณาสังอนุญาตเท่าทีเกียวข้องกับคําแถลงและจําเป็ นแก่เรื องอุทธรณ์เท่านัน คําสังดังกล่าวให้เป็ นทีสุ ด
ในวันนังพิจารณาเรื องอุ ทธรณ์ คู่กรณี จะไม่ มาในวันนังพิจารณาอุ ทธรณ์ ก็ไ ด้ แต่ ความในข้อนี
ไม่ ต ัด อํา นาจองค์ค ณะวิ นิ จ ฉัย ที จะออกคํา สั งเรี ย กให้ คู่ ก รณี หน่ ว ยงานทางปกครอง เจ้า หน้า ที ของรั ฐ
หรื อบุคคลทีเกียวข้องมาให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ความเห็ นเป็ นหนังสื อ หรื อส่ งเอกสารหรื อพยานหลักฐานใด ๆ
ให้แก่องค์คณะวินิจฉัย

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.

๒๔
๒๔
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ข้ อ ๗๘ เมื อเริ มการนังพิ จ ารณาครั งแรก ให้ ก รรมการเจ้า ของสํ า นวนเสนอสรุ ป ข้อ เท็ จ จริ ง
และประเด็นของเรื องนัน แล้วให้คู่กรณี แถลงด้วยวาจาประกอบคําแถลงเป็ นหนังสื อทีได้ยืนไว้ตามข้อ ๗๗
โดยให้ผอู ้ ุทธรณ์แถลงก่อน
คํา แถลงด้ ว ยวาจาของคู่ ก รณี ต้ อ งกระชั บ และอยู่ ใ นประเด็ น โดยไม่ อ าจยกข้ อ เท็ จ จริ ง
หรื อข้อกฎหมายอืนนอกจากทีปรากฏในคําแถลงเป็ นหนังสื อ
ในกรณี ทีคู่กรณี ฝ่ายใดไม่ยืนคําแถลงเป็ นหนังสื อแต่มาอยู่ในวันนังพิจารณาครังแรก คู่กรณี ฝ่ายนัน
จะแถลงด้วยวาจาได้ต่อเมือได้รับอนุญาตจากองค์คณะวินิจฉัย หรื อองค์คณะวินิจฉัยสังให้แถลง
ข้ อ ๗๙ ในการนังพิจารณาอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยเป็ นผูซ้ ักถามคู่กรณี และพยาน และให้นาํ
ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๕ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๘๐ ให้ ก รรมการเจ้า ของสํ า นวนทํา หน้า ที ตรวจสอบและเสนอความเห็ น ในข้อ เท็ จ จริ ง
และข้อกฎหมายต่อองค์คณะวินิจฉัย ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เกียวกับเรื องนัน
ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหนึง ให้เปิ ดโอกาสให้คู่กรณี ได้ทราบถึงข้ออ้างหรื อข้อแย้งของ
แต่ละฝ่ าย และให้คู่กรณี แสดงพยานหลักฐานของฝ่ ายตนเพือยืนยันหรื อหักล้างข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายได้
เมือกรรมการเจ้าของสํานวนเห็ นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายเพียงพอแล้ว ก็ให้ทาํ ความเห็ น
เสนอให้องค์คณะวินิจฉัยเพือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ในการให้ โ อกาสคู่ ก รณี ต ามวรรคสอง ให้ ก รรมการเจ้า ของสํ า นวนกํา หนดให้ คู่ ก รณี แ สดง
พยานหลักฐานของฝ่ ายตนภายในระยะเวลาทีกําหนด ถ้าคู่กรณี มิได้ปฏิบตั ิภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ถือว่า
คู่ ก รณี ที ไม่ ไ ด้ แ สดงพยานหลั ก ฐานนั นไม่ มี พ ยานหลั ก ฐานสนั บ สนุ นหรื อยอมรั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ตามพยานหลักฐานของคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึ งแล้วแต่กรณี และให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคาํ วินิจฉัยต่อไป
ตามทีเห็นเป็ นการยุติธรรม
ในกรณี ทีหน่ วยงานทางปกครองหรื อเจ้าหน้าที ของรัฐไม่ดาํ เนิ นการภายในระยะเวลาที กําหนด
ตามวรรคสามหรื อมีพฤติกรรมประวิงเรื องให้ล่าช้า ให้ ก.พ.ค. รายงานผูบ้ งั คับบัญชา ผูก้ าํ กับดูแล ผูค้ วบคุ ม
หรื อนายกรัฐมนตรี เพือดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งหรื อสังการหรื อลงโทษทางวินยั ต่อไปก็ได้
ข้ อ ๘๑ ก่อนวันนังพิจารณาอุทธรณ์ให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่ งมอบเรื องอุทธรณ์ให้นิติกรผูแ้ ถลง
พิจารณา และให้จดั ทําสรุ ปข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย และความเห็ นของตนในการวินิจฉัยเรื องนัน เสนอต่อ
องค์คณะวิ นิ จฉัย และให้ การชี แจงด้วยวาจาต่ อองค์คณะวิ นิ จฉัยในวันนังพิ จารณาคดี นัน และให้ มี สิ ท ธิ
อยู่ร่ ว มในการพิ จ ารณาและในการประชุ ม ปรึ ก ษาเพื อวินิ จ ฉัย ชี ขาดเรื องนันได้ แต่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ในการวินิจฉัยเรื องนัน
๒๕
๒๕

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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ให้ประธาน ก.พ.ค. ตังนิติกรผูแ้ ถลงจากบัญชี รายชือนิ ติกรผูแ้ ถลงประจําสํานวนทีเลขาธิ การ ก.พ.
ประกาศตังไว้
ข้ อ ๘๒ ในวันนังพิจารณาอุทธรณ์ ถ้าคู่กรณี ฝ่ายหนึงฝ่ ายใดฝ่ าฝื นข้อกําหนดทีกําหนดไว้เพือรักษา
ความสงบเรี ยบร้ อย และองค์คณะวินิจฉัยได้มีคาํ สังให้คู่กรณี ฝ่ายนันออกไปเสี ยจากบริ เวณห้องพิจารณา
องค์คณะวินิจฉัยจะนังพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปลับหลังคู่กรณี ฝ่ายนันก็ได้
ข้ อ ๘๓ ในวัน นังพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ เมื อเสร็ จ สิ นการแถลงและการนํา พยานหลัก ฐานมาสื บ
ประกอบคํา แถลงของคู่ ก รณี แ ล้ว ให้ นิ ติ ก รผู ้แ ถลงชี แจงด้ว ยวาจาต่ อ องค์ ค ณะวิ นิ จ ฉั ย เพื อประกอบ
คํา แถลงการณ์ เ ป็ นหนัง สื อ ที ได้เ สนอไว้แ ล้ว หรื อ เสนอคํา แถลงด้ว ยวาจาตามที กํา หนดไว้ใ นข้อ ๘๑
โดยบุ คคลซึ งมิ ได้รับอนุ ญาตจากองค์คณะวินิจฉัย จะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะนิ ติกรผูแ้ ถลงชี แจงหรื อ
เสนอคําแถลงด้วยวาจาไม่ได้
ในกรณี ที นิ ติกรผูแ้ ถลงเห็ นว่า จากคํา แถลงและการนําพยานหลักฐานมาสื บประกอบคํา แถลง
ของคู่ กรณี ทํา ให้ขอ้ เท็จจริ ง ในการพิจารณาอุ ท ธรณ์ เปลี ยนไปและมี ผลกระทบต่ อคําแถลงเป็ นหนัง สื อ
ที เสนอไว้แ ล้ว หรื อ ต่ อ คํา แถลงด้ว ยวาจาที จะเสนอ นิ ติก รผูแ้ ถลงจะจัดทํา คําแถลงเป็ นหนัง สื อ ขึ นใหม่
หรื อเสนอคําแถลงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยเพือพิจารณาในวันอืนก็ได้
ส่ วนที ๒
การทําคําวินิจฉัยและคําสั ง
ข้ อ ๘๔ เมื อเสร็ จ สิ นการแถลงของนิ ติ ก รผูแ้ ถลงแล้ว ให้อ งค์ค ณะวินิ จฉัย นัดประชุ ม ปรึ ก ษา
เพือพิจารณาวินิจฉัย หรื อมีคาํ สังในวันเดียวกันนันหรื อวันอืน
ข้ อ ๘๕ คําวินิจฉัยหรื อคําสังอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชือผูอ้ ุทธรณ์
(๒) ชือคู่กรณี ในอุทธรณ์
(๓) สรุ ปอุทธรณ์และคําขอของผูอ้ ุทธรณ์
(๔) สรุ ปคําแก้อุทธรณ์
(๕) ประเด็นทีจะต้องวินิจฉัย
(๖) คําวินิจฉัยแต่ละประเด็นพร้อมทังเหตุผล
(๗) สรุ ปคําวินิจฉัยทีกําหนดให้คู่กรณี ปฏิบตั ิหรื อดําเนินการต่อไป

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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คําวินิจฉัยหรื อคําสังตามวรรคหนึ งต้องลงลายมือชื อขององค์คณะวินิจฉัยทีนังพิจารณาและวินิจฉัย
อุทธรณ์นนด้
ั วย ถ้าผูใ้ ดมีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถลงลายมือชื อได้ ให้ผนู ้ นจดแจ้
ั
งเหตุดงั กล่าวไว้ในคําวินิจฉัย
หรื อคําสังนันด้วย
ข้ อ ๘๖ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคาํ วินิจฉัยตามข้อ ๕๐ หรื อมีคาํ วินิจฉัย
เป็ นอย่างอืน ดังนี
ก. การอุทธรณ์คาํ สังลงโทษทางวินยั
(๑) ถ้า เห็ นว่า การสั งลงโทษดํา เนิ น การถู ก ต้อ งตามกฎหมายและระดับ โทษเหมาะสมแล้ว
ให้มีคาํ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็ นว่าการสังลงโทษดําเนิ นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคาํ วินิจฉัยให้ยกเลิกคําสัง
และให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนินการเสี ยใหม่ให้ถูกต้อง

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.

(๓) ถ้าเห็ นว่าการดําเนิ นการทางวินยั ถูกต้องตามกฎหมายและผูอ้ ุทธรณ์ ควรได้รับโทษเบาลง

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

ให้ มี ค าํ วินิ จฉัย ให้ ล ดโทษเป็ นสถานโทษหรื อ อัตราโทษที เบาลง แต่ ถ้า เห็ น ว่า ผูอ้ ุ ท ธรณ์ ก ระทํา ผิ ดวิ นัย

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

อย่างร้ายแรง จะลดโทษตํากว่าปลดออกไม่ได้

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

(๔) ถ้าเห็ นว่าการดําเนิ นการทางวินยั ถูกต้องตามกฎหมาย และเห็ นว่าการกระทําของผูอ้ ุทธรณ์

a lesser punishment than a dismissal may not be imposed.

ไม่เป็ นความผิดทางวินยั หรื อพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้วา่ ผูอ้ ุทธรณ์กระทําผิดวินยั ให้มีคาํ วินิจฉัยให้ยกโทษ

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

(๕) ถ้า เห็ นว่าข้อความในคําสั งลงโทษไม่ ถูก ต้องหรื อไม่ เหมาะสม ให้มีค าํ วินิจฉัย ให้แก้ไ ข

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

เปลียนแปลงข้อความให้เป็ นการถูกต้องเหมาะสม
ข. กรณี อุทธรณ์คาํ สังให้ออกจากราชการ
(๑) ถ้า เห็ น ว่าการสั งให้ อ อกจากราชการได้ดาํ เนิ นการถู ก ต้อ งตามกฎหมาย และเหมาะสม
แก่กรณี แล้ว ให้มีคาํ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็ นว่าการสังให้ออกจากราชการได้ดาํ เนิ นการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคาํ วินิจฉัย
ให้ยกเลิกคําสังและให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนินการเสี ยใหม่ให้ถูกต้อง

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.

(๓) ถ้า เห็ นว่าการสังให้ออกจากราชการถู ก ต้อ งตามกฎหมายและเห็ นว่ายังไม่มี เหตุ ที จะให้

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

ผูอ้ ุทธรณ์ออกจากราชการ ในกรณี เช่นนี ให้มีคาํ วินิจฉัยให้ยกเลิ กคําสังและให้ผอู ้ ุทธรณ์ กลับเข้ารับราชการ

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

ต่อไป

(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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(๔) ถ้าเห็ นว่าข้อความในคําสังให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ให้มีคาํ วินิจฉัย
ให้แก้ไขเปลียนแปลงข้อความให้เป็ นการถูกต้องเหมาะสม
ในกรณี ทีองค์ค ณะวินิจฉัยเห็ นสมควรเยียวยาความเสี ย หายให้ผูอ้ ุ ทธรณ์ หรื อดํา เนิ นการอืนใด
เพือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้มีคาํ วินิจฉัยตามระเบียบที ก.พ.ค. กําหนด
การพิจารณาวินิจฉัยอุ ทธรณ์ องค์คณะวินิจฉัยจะมีคาํ วินิจฉัยให้เพิมโทษไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ที
ได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว่าสมควรเพิมโทษ จึงจะมีคาํ วินิจฉัยให้เพิมโทษผูอ้ ุทธรณ์ได้
ข้ อ ๘๗ ในกรณี ทีกรรมการเจ้าของสํานวนผูใ้ ดมีความเห็ นแย้ง ให้ผนู ้ นมี
ั สิทธิ ทาํ ความเห็ นแย้ง
พร้อมทังเหตุผลของตนรวมไว้ในคําวินิจฉัยนันได้
ข้ อ ๘๘ การประชุ มของ ก.พ.ค. หรื อองค์คณะวินิจฉัย ให้เป็ นไปตามระเบี ย บ ก.พ.ค. ว่า ด้วย
การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ข้ อ ๘๙ เมื อองค์ค ณะวินิ จ ฉัย มี ค าํ วิ นิ จ ฉัย หรื อ มี ค าํ สั งชี ขาดเรื องอุ ท ธรณ์ ห รื อ ประเด็ น ข้อ ใด
แห่ งเรื องอุ ทธรณ์ แล้ว ห้ามมิ ให้ดาํ เนิ นกระบวนพิจารณาในองค์คณะวินิจฉัยนันอันเกี ยวกับเรื องอุ ทธรณ์
หรื อประเด็นทีได้วนิ ิจฉัยชีขาดแล้วนัน
เรื องอุ ท ธรณ์ ที ได้มี ค าํ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ คํา สั งชี ขาดถึ ง ที สุ ด แล้ว ห้ า มมิ ใ ห้ คู่ ก รณี เ ดี ย วกัน อุ ท ธรณ์
ในประเด็นทีได้วนิ ิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน
ข้ อ ๙๐ เมือได้มีการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งผลแห่งคําวินิจฉัยนันให้คู่กรณี ทราบโดยเร็ ว
ให้สํานักงาน ก.พ. จัดให้มีคาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ ไว้เพือให้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเข้าตรวจดู หรื อขอสําเนา
ทีมีการรับรองถูกต้องได้
ข้ อ ๙๑ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็ จภายในหนึ งร้อยยีสิ บวันนับแต่วนั ที
ประธาน ก.พ.ค. ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขดั ข้องทีทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ งไม่เกินสองครัง โดยแต่ละครังจะต้องไม่เกินหกสิ บวัน และให้บนั ทึกเหตุขดั ข้อง
ให้ปรากฏไว้ดว้ ย

(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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หมวด ๑๑

Chapter XI

การแต่ งตังและการปฏิบัติหน้ าทีของนิติกรผู้รับผิดชอบสํ านวน นิติกรผู้แถลงประจําสํ านวน

Appointment and Functions of a Legal Officer in Charge of the Case, Legal Officer Commissioner

และพนักงานผู้รับอุทธรณ์

and Appeals Clerk

ข้ อ ๙๒ ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตังหรื อมอบหมายผูด้ าํ รงตําแหน่งนิ ติกรระดับผูเ้ ชี ยวชาญเป็ นนิ ติกร

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

ผูแ้ ถลงประจํา สํา นวน จัด ทํา บัน ทึ ก สรุ ป ข้อ เท็จ จริ ง ข้อ กฎหมายและความเห็ น ของตนในการวินิ จ ฉัย

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

เรื องอุทธรณ์นนั เสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยตามทีได้รับมอบหมาย

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

ข้ อ ๙๓ ให้เลขาธิ ก าร ก.พ. แต่ ง ตังนิ ติก รของสํา นัก งาน ก.พ. เป็ นนิ ติก รผูร้ ั บผิดชอบสํานวน

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

เพื อช่ ว ยสนับ สนุ น การดํา เนิ น งานของกรรมการเจ้า ของสํ า นวนเกี ยวกับ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์

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

และปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย

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

ข้ อ ๙๔ ให้เ ลขาธิ ก าร ก.พ. แต่ ง ตังเจ้า หน้า ที ของสํ า นัก งาน ก.พ. เป็ นพนัก งานผูร้ ั บ อุ ท ธรณ์

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

เพื อปฏิ บ ตั ิ งานเกี ยวกับ การรั บ อุ ทธรณ์ การตรวจอุ ทธรณ์ และการดํา เนิ น งานทางธุ รการอย่า งอื นตามที

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

ได้รับมอบหมาย

to carry out other administrative tasks as assigned.
หมวด ๑๒

Chapter XII

การนับระยะเวลา

Counting of Time Period

ข้ อ ๙๕ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ.ค. นี สําหรับเวลาเริ มต้น ให้นบั วันถัดจากวันแรกแห่ งเวลานัน

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

เป็ นวันเริ มนับระยะเวลา ส่ วนเวลาสุ ดสิ น ถ้าวันสุ ดท้ายแห่ งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นบั วันเริ ม

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

เปิ ดทําการใหม่เป็ นวันสุ ดท้ายแห่งระยะเวลา

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.

ประกาศ ณ วันที ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ศราวุธ เมนะเศวต
ประธานกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม

Issued on 9th December B.E. 2551 (2008)
Sarawut Menasawet
Chairman of the Merit System Protection Commission
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี คือ โดยทีมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๑

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

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผถู ้ ูกสังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี

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

หรื อถู ก สังให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มี สิทธิ อุทธรณ์ ต่อ ก.พ.ค.

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

หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารอุ ท ธรณ์ และการพิ จารณาวินิจฉัย อุ ท ธรณ์ ใ ห้เ ป็ นไปตามที กํา หนดในกฎ ก.พ.ค.

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

จึงจําเป็ นต้องออกกฎ ก.พ.ค. นี

of appeal and the consideration of appeals shall be in accordance with MSPC Rules, it is therefore
necessary to issue these MSPC Rules.

๓๐
๓๐
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