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กฎ  ก.ร. 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  มาตรา  ๘๗  และมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกกฎ  ก.ร.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ร.  นี้เรียกว่า  “กฎ  ก.ร.  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ กฎ  ก.ร.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  นี้ 
ข้อ ๔ ให้  ก.ร.  ตั้ง  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  เพื่อทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  นี้ 
ข้อ ๕ ให้  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  ประกอบด้วย  ประธาน  อ.ก.ร.  และ  อ.ก.ร.  

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  หรือด้านกฎหมายที่  ก.ร.  เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมิใช่ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญจํานวนไม่เกินหกคน  และผู้แทนสํานักงาน  ก.พ.  ผู้แทนสํานักงานศาลปกครอง  และผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด  เป็น  อ.ก.ร. 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการ  ก.ร.  เป็นเลขานุการ 
ประธาน  อ.ก.ร.  และ  อ.ก.ร.  ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันแต่งตั้ง 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคสาม  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธาน  อ.ก.ร.  หรือ  อ.ก.ร.  

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้ประธาน  อ.ก.ร.  หรือ  อ.ก.ร.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น  
อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน  อ.ก.ร.  หรือ  อ.ก.ร.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
เข้ารับหน้าที่ 
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ข้อ ๖ ผู้อุทธรณ์  ได้แก่ 
(๑) ผู้ถูกสั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
(๒) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา  ๘๓  (๑)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘) 
ข้อ ๗ การอุทธรณ์ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์และอุทธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่านั้น  

จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้   
หนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ  ตําแหน่ง  สังกัด  และที่อยู่สําหรับการติดต่อเก่ียวกับการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
(๒) คําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์  และวันที่รับทราบคําสั่ง 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์  

รวมทั้งพยานหลักฐาน  (ถ้ามี) 
(๔) คําขอของผู้อุทธรณ์ 
ข้อ ๘ ให้ผู้อุทธรณ์ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ต่อ  ก.ร.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่า

ทราบคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ  โดยให้ย่ืนที่สํานักงานเลขานุการ  ก.ร.  หรือจะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

เพื่อประโยชน์ในการนับกําหนดเวลาอุทธรณ์  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ 
ที่สํานักงานเลขานุการ  ก.ร.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสืออุทธรณ์ออกใบรับหนังสืออุทธรณ์  และลงทะเบียน
รับหนังสืออุทธรณ์ไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสืออุทธรณ์ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  และให้ถือ
วันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันย่ืนหนังสืออุทธรณ์  ส่วนกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์  
ให้ถือวันที่ท่ีทําการไปรษณีย์ออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันที่ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 

สําหรับวันทราบคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ  ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงโทษหรือ 
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง  ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ทราบโดยตรงได้  ให้ส่งสําเนาคําสั่งลงโทษหรือคําสั่งให้ออกจากราชการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ไปให้ผู้ถูกสั่งลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งลงโทษหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการรับทราบคําสั่งลงโทษ
หรือคําสั่งให้ออกจากราชการเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเม่ือครบ
สิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

เม่ือได้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว  ผู้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์หรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จก็ได้ 

การนับเวลาเร่ิมต้นตามวรรคสาม  ให้นับวันถัดจากวันรับทราบคําสั่งลงโทษส่วนเวลาสิ้นสุดนั้น 
ถ้าวันสุดท้ายแห่งเวลาตรงกับวันหยุดราชการ  ให้นับวันเร่ิมเปิดราชการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา 
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ข้อ ๙ อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 
ในกรณีมีปัญหาว่าอุทธรณ์ใดจะรับไว้พิจารณาหรือไม่  ให้  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  

พิจารณามีคําสั่ง   
ในกรณีที่  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  มีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ใดไว้พิจารณาให้รายงานให้  ก.ร.  ทราบ 
ข้อ ๑๐ ผู้อุทธรณ์จะขอแถลงการณ์ด้วยวาจา  เพื่อประกอบการพิจารณาของ  อ.ก.ร.  อุทธรณ์

และร้องทุกข์  โดยทําเป็นหนังสือย่ืนต่อ  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  ก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เสร็จก็ได้ 

ข้อ ๑๑ อุทธรณ์ที่ย่ืนไว้แล้ว  ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ  ก่อนที่  อ.ก.ร.  อุทธรณ์
และร้องทุกข์  มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นก็ได้ 

การถอนอุทธรณ์  ต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ถอนอุทธรณ์
ด้วยวาจาต่อหน้า  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  ให้บันทึกไว้และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   

เม่ือมีการถอนอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นอันระงับไป  แล้วให้รายงาน  
ก.ร.  เพื่อทราบ 

ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานเลขานุการ  ก.ร.  ตรวจคําอุทธรณ์ในเบื้องต้นและดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ดําเนินการถูกต้องตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ให้เสนอ 

คําอุทธรณ์ดังกล่าวต่อ  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  เพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ดําเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ  ๗  ให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน

เลขานุการ  ก.ร.  แนะนําให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากไม่มีการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ก็ให้เสนอ  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  เพื่อพิจารณาต่อไป 

(๓) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ย่ืนเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๘  ก็ให้เสนอ  อ.ก.ร.  อุทธรณ์
และร้องทุกข์  เพื่อมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 

ข้อ ๑๓ เม่ือได้รับความเห็นตามข้อ  ๑๒  ให้  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  พิจารณามีคําสั่ง  
ดังนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  ก็ให้มีคําสั่งไม่รับ 
คําอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา  และให้รายงาน  ก.ร.  เพื่อทราบ 

(๒) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่อาจรับไว้พิจารณาได้  ก็ให้มีคําสั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาวินิจฉัย 
ขอ้ ๑๔ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  มีคําวินิจฉัย  ดังนี้ 
ก. การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย 
 (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระดับโทษเหมาะสมแล้ว  

ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
 (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่ง  

และให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
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 (๓) ถ้าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยถูกต้องตามกฎหมาย  และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ 
ควรได้รับโทษเบาลง  ให้มีคําวินิจฉัยให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง  แต่ถ้าเห็นว่าผู้อุทธรณ์
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  จะลดโทษต่ํากว่าปลดออกไม่ได้ 

 (๔) ถ้าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยถูกต้องตามกฎหมาย  และเห็นว่าการกระทําของ 
ผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดทางวินัย  หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัย  ให้มีคําวินิจฉัย 
ให้ยกโทษ 

 (๕) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้มีคําวินิจฉัยให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 

ข. กรณีอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการ 
 (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย  และเหมาะสม 

แก่กรณีแล้ว  ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ 
 (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ให้มีคําวินิจฉัย

ให้ยกเลิกคําสั่งและให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง 
 (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการถูกต้องตามกฎหมายและเห็นว่ายังไม่มีเหตุที่จะให้ 

ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ  ในกรณีเช่นนี้ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่งและให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ
ต่อไป 

 (๔) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้มีคําวินิจฉัย 
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 

ในกรณีเห็นสมควรให้มีการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้อุทธรณ์  หรือดําเนินการอื่นใด 
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ก็ให้ดําเนินการเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเท่าที่ทําได้  โดยให้นําประโยชน์ 
ของทางราชการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้พิจารณาจากสํานวนการดําเนินการทางวินัย 
ของผู้บังคับบัญชา  หรือพิจารณาจากการดําเนินการของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่สั่งให้ออกจากราชการ  
แล้วแต่กรณี  และอาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  หรือให้ผู้แทนหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาได้  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๙๑  ประกอบกับมาตรา  ๗๔ 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไปแล้ว  ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น 
ได้อุทธรณ์การถูกลงโทษต่อ  ก.ร.  ให้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์รวมกับเร่ืองรายงานการลงโทษหรือ 
การดําเนินการทางวินัย  แล้วแต่กรณี   
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ข้อ ๑๗ เ ม่ือ  อ .ก .ร .   อุทธรณ์และร้องทุกข์  ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว   
ให้รายงาน  ก.ร.  เพื่อทราบ  หาก  ก.ร.  มีข้อแนะนําหรือข้อควรปรับปรุงประการใด  ให้แก้ไขปรับปรุง
ตามความเห็นของ  ก.ร.  และให้เลขานุการ  ก.ร.  แจ้งให้ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ประธานวุฒิสภา  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการวุฒิสภา  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามมาตรา  ๖  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
แล้วแต่กรณี  ทราบหรือดําเนินการให้เป็นไปตามมติ  ก.ร.  โดยเร็ว  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ
โดยเร็วด้วย 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การถูกลงโทษ  ก.ร.  มีมติเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์
และมีผู้ถูกลงโทษคนอื่นถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้ร่วมกันกับผู้อุทธรณ์อันเป็นความผิดในเร่ือง
เดียวกันโดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทําอย่างเดียวกัน  แต่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้
ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว  ให้  ก.ร.  มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้
ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 

ข้อ ๑๙ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  ให้  อ.ก.ร.  กฎหมาย
และระเบียบ  ทําหน้าที่  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  ตามกฎ  ก.ร.  นี้ไปพลางก่อนจนกว่า  ก.ร.  จะได้
แต่งตั้ง  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 

ประธาน  ก.ร. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ร.  ฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๘๗  กําหนดว่า  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ีหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ตามมาตรา  ๘๓  (๑)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ  ก.ร.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบ 
หรือถือว่าทราบคําสั่ง  โดยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  
และมาตรา  ๘๙  กําหนดว่า  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ก.ร.  จะพิจารณาวินิจฉัยเอง  หรือจะต้ัง  อ.ก.ร.  
อุทธรณ์และร้องทุกข์  เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.ร.   
จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ร.  น้ี 


