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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งดวย
“ปลั ด กระทรวง” หมายความวา ปลัด กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า ปลั ด กระทรวง
วัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ ไมรวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ขอ ๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวัน ที่ไดรับ
แจงคําสั่ง
เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยเปนวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย แตไดมีการแจงคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษ รวมทั้ง
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ทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจง พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปน
หลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับแจงคําสั่ง
ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยไดโดยตรง
แตไดมีการแจงเปนหนังสือโดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณี
เชนนี้ เมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูก
ลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยฉบับที่ให
ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษ
ไดรับแจงคําสั่งแลว
ขอ ๔ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณ
แทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได
การอุทธรณตองทําเปน หนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผ ลในการอุทธรณใ หเห็นวาไดถูก
ลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ
ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้น พิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณตามวรรคสอง
หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. โดยตรงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ
ขอ ๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการอุ ท ธรณ ผู จ ะอุ ท ธรณ มี สิ ท ธิ ข อตรวจหรื อ คั ด รายงาน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจหรือคัดบัน ทึก
ถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูใ นดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูสั่ง
ลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของขาราชการ ตลอดจน
เหตุผลและความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป
ขอ ๖ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูนั้น มี
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ
(๔) เปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
(๕) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา
การคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาอุทธรณ
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้น
จะขอถอนตัวไมรว มพิจ ารณาอุท ธรณก็ ได ถา อนุก รรมการหรือ กรรมการดังกลาวมิได ขอถอนตั ว
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่ เหลืออยูน อกจากอนุก รรมการหรือกรรมการผูถูกคัดค านพิจารณา
ขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบ
และมิใ หรวมพิจารณาอุทธรณ เวน แตจะพิจารณาเห็น วา การใหอนุกรรมการ หรือกรรมการผูนั้น
รวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได
ขอ ๗ การอุทธรณคํ าสั่ง ลงโทษทางวินัย ของขาราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และ
ให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีเจาสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่ง
ตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๓) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา ใหอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
และให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เปนผูพิจารณา
ขอ ๘ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ใหดําเนินการดังตอไปนี้
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(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และ
ให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวงหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งใหอุทธรณตอ ก.ค.ศ. และให ก.ค.ศ. เปนผูพิจารณา
(๓) การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาอธิการบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา ใหอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และให อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งเปนผูพิจารณา
ขอ ๙ การอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอุทธรณตอ ก.ค.ศ. ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. และ
ยื่นที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
การยื่ น หรื อส ง หนั ง สื ออุ ท ธรณ ผู อุ ท ธรณ จ ะยื่ น หรื อ ส งผ า นผู บั ง คับ บั ญ ชาก็ ได โดยให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานหรือ
สวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่นําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับออกใบรับประทับตรารับและลงทะเบียนไวเปน
หลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาว
เปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือ
อุทธรณ
เมื่อไดยื่น หรือสงหนังสืออุทธรณไวแ ลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยื่น
หรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี
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ขอ ๑๐ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปน อุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๔
และขอ ๙ และไดอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามขอ ๓
ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไว
พิจารณา ใหเปนที่สุดและแจงมตินั้นพรอมสิทธิในการฟองศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว
ขอ ๑๑ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอ นที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
แลวแตกรณี พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปน หนังสือยื่นหรือสงตรงตอ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
เมื่อไดถอนอุทธรณแลว การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น
ใหยื่นอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดนั้น
ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น หลังจาก
ที่ไดยื่นอุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไวแลว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเดิม นั้น ยังมิไดมีม ติตามขอ ๑๔ ใหสงเรื่องอุทธรณและเอกสารหลักฐานตามขอ ๑๓ ไปให
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป
ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น หลังจาก
ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิม ไดมีม ติตามขอ ๑๔ แลว แตผูบังคับบัญชายังมิไดสั่งหรือ
ปฏิบัติใ ห เปน ไปตามมตินั้ น ใหส งเรื่องอุทธรณแ ละเอกสารหลัก ฐานที่เกี่ ยวของพรอมทั้ง รายงาน
การประชุมและมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปใหผูบังคับบัญชาใหมเปนผูสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามมตินั้น
ขอ ๑๓ การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ก.ค.ศ. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา ๙๕ และสํานวน
การดําเนิน การทางวินัยตามมาตรา ๙๘ หรือสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ
ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหฟงขอเท็จจริงตามนั้น และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่ม เติม รวมทั้งคําชี้แ จงจากหนวยราชการ รัฐ วิสาหกิจ หนวยงานอื่น ของรัฐ
หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
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หางหุนสวน บริษัท ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาได
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
พิจ ารณาเห็ น ว า การแถลงการณ ด ว ยวาจาไม จํ า เป น แก ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ทธรณ จะให ง ดการ
แถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่สั่ง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถ าประสงคจ ะแถลงแกก็ ใ หมาแถลงด วยตนเองหรือมอบหมาย
เปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนา
ตามควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ
หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เห็นสมควรที่จะตอง
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม
ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็น
หรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม ถา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ.
หรื อคณะกรรมการสอบสวนที่ ได รับ แต งตั้ งตามวรรคสี่ เห็น สมควรส งประเด็ น หรือ ขอ สํา คัญ ใด
ที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้น ที่การศึกษา ใหมีอํานาจ
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่หรือ
เขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได
การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบสวน
เดิ ม หรื อ หั ว หน า ส วนราชการหรื อ หั ว หน า หน ว ยงานซึ่ ง อยูต า งท อ งที่ ห รื อ ต า งเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ดํา เนิ น การตามวรรคสี่แ ละวรรคหา ในเรื่ องเกี่ย วกับ กรณี กล า วหาว า กระทํา ผิด วิ นัย อยา งร า ยแรง
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง หรือกรณีกลาวหาตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหก หรือมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง
และวรรคสาม แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๑๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ไดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงที่อุทธรณตามขอ ๗ (๒) หรือ (๓) หรือตามขอ ๘ (๒)
หรือ (๓) แลว
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติใหยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็น วาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง แตควรไดรับโทษหนักขึ้น ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่หนักขึ้น
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็น วาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปน สถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด และเห็น วาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมีมติให
สั่งงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิด
วินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย ใหมีมติใหยกโทษ
(๖) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม
(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเ หมาะสมกับความผิด และเห็น วากรณีมีมูล
ที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และดําเนินการตามกฎหมายตอไป
(๘) ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. หรื อเห็น วา ผูอุท ธรณก ระทํา ผิด วินัย อย างรา ยแรงและได มีก ารดําเนิน การทางวินั ย
ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แลว ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออกจากราชการ
(๙) ถาเห็น วาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็น วาผูอุทธรณ
มีกรณีท่ีสมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) มาตรา ๑๑๑
หรื อ มาตรา ๑๑๒ ให มี ม ติ ใ ห ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน และดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายตอไป
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(๑๐) ถาเห็นสมควรดําเนิน การโดยประการอื่นใด เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี
ความเปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ แตจะมีมติตาม (๒)
หรือ (๙) มิได หรือถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) หรือ (๘) มิได
ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปน ความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณแ หงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ
คําสั่งลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิ
อุทธรณ หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของ
ผูอุทธรณแลว ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณ
เชนเดียวกับผูอุทธรณดวย
ขอ ๑๕ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไดมีมติตามขอ ๑๔ แลว ใหผูมี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว
ใหแจงใหผูอุทธรณทราบดวย
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ไดสั่งตามขอ ๑๕ แลว ผูอุทธรณจะอุทธรณ
ตอไปอีกมิได เวนแตผูมีอํานาจดังกลาวสั่งเพิ่มโทษเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตาม
ขอ ๑๔ (๘) หรือสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๑๔ (๙) ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตาม
มาตรา ๑๒๒ ไดอกี ชั้นหนึ่ง
ขอ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใ นกรณีที่อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ตามขอ ๗ (๑) และ
ขอ ๘ (๑) ใหนําขอ ๑๓ และขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเปนประการใด ผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกมิได และใหแจง
ผูอุทธรณทราบพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง และใหแจงสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
เปนหนังสือ หรือดําเนินการใหเปนไปตามมติ ก.ค.ศ. โดยเร็ว

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

ขอ ๑๘ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แห ง เวลานั้ น เป น วั น เริ่ ม นั บ ระยะเวลา ส ว นเวลาสิ้ น สุ ด ถ า วั น สุ ด ท า ยแห ง ระยะเวลาตรงกั บ
วันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใ หหลักเกณฑและวิธีการในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

