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กฎ ก.ค.ศ. 
ว�าด�วยการอุทธรณ�และการพิจารณาอุทธรณ� 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๑๒๔ แห�งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได�รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ในกฎ ก.ค.ศ. น้ี เว�นแต�ข�อความจะแสดงให�เห็นเป<นอย�างอ่ืน 
“อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังด�วย 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว� า  ปลัดกระทรวงการท�องเ ท่ียวและกีฬา 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือปลัดกระทรวงอ่ืนท่ีมีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ท้ังน้ี ไม�รวมถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข�อ ๒  การอุทธรณ�และการพิจารณาอุทธรณ�คําสั่งลงโทษทางวินัย ให�เป<นไปตาม

หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. น้ี 
 
ข�อ ๓  การอุทธรณ�คําสั่งลงโทษทางวินัย ให�อุทธรณ�ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี

ได�รับแจ�งคําสั่ง 
เพ่ือประโยชน�ในการนับระยะเวลาอุทธรณ� ให�ถือวันท่ีผู�ถูกลงโทษลงลายมือช่ือ

รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยเป<นวันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง 
ในกรณีท่ีผู�ถูกลงโทษไม�ยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัย แต�ได�มีการ

แจ�งคําสั่งลงโทษทางวินัยให�ผู�ถูกลงโทษทราบพร�อมกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยให�ผู�ถูกลงโทษ 
รวมท้ังทําบันทึกลงวันเดือนปH เวลา และสถานท่ีท่ีแจ�ง และลงลายมือช่ือผู�แจ�ง พร�อมท้ังพยานรู�เห็นไว�
เป<นหลักฐานแล�ว ให�ถือวันท่ีแจ�งน้ันเป<นวันท่ีผู�ถูกลงโทษได�รับแจ�งคําสั่ง 

ในกรณีท่ีไม�อาจแจ�งให�ผู�ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยได�
โดยตรงแต�ได�มีการแจ�งเป<นหนังสือโดยส�งสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ
ไปให�ผู�ถูกลงโทษ ณ ท่ีอยู�ของผู�ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส�งสําเนาคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยไปให�สองฉบับเพ่ือให�ผู�ถูกลงโทษเก็บไว�หน่ึงฉบับ และให�ผู�ถูกลงโทษลงลายมือช่ือและ
วันเดือนปHที่รับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยส�งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว�เป<นหลักฐานหน่ึงฉบับ ในกรณีเช�นน้ี 
เม่ือล�วงพ�นระยะเวลาสิบห�าวันนับแต�วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย�ลงทะเบียนว�าผู�ถูกลงโทษ
ได�รับเอกสารดังกล�าวหรือมีผู�รับแทนแล�ว แม�ยังไม�ได�รับสําเนาคําสั่งลงโทษทางวินัยฉบับท่ีให�ผู�ถูก
ลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปHท่ีรับทราบคําสั่งลงโทษทางวินัยกลับคืนมา ให�ถือว�าผู�ถูกลงโทษ
ได�รับแจ�งคําสั่งแล�ว 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๑ ก/หน�า ๔๓/๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข�อ ๔  การอุทธรณ�คําสั่งลงโทษทางวินัย ให�อุทธรณ�ได�สําหรับตนเองเท�าน้ัน จะ
อุทธรณ�แทนผู�อ่ืนหรือมอบหมายให�ผู�อ่ืนอุทธรณ�แทนไม�ได� 

การอุทธรณ�ต�องทําเป<นหนังสือแสดงข�อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ�ให�เห็นว�า
ได�ถูกลงโทษโดยไม�ถูกต�อง ไม�เหมาะสม หรือไม�เป<นธรรมอย�างไร และลงลายมือช่ือและท่ีอยู�ของผู�
อุทธรณ� 

ในการอุทธรณ� ถ�าผู�อุทธรณ�ประสงค�จะแถลงการณ�ด�วยวาจาในช้ันพิจารณาของ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล�วแต�กรณี ให�แสดงความประสงค�ไว�ในหนังสืออุทธรณ�ตาม
วรรคสองหรือจะทําเป<นหนังสือต�างหากก็ได� แต�ต�องย่ืนหรือส�งหนังสือขอแถลงการณ�ด�วยวาจาน้ันต�อ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. โดยตรงภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�ย่ืนหรือส�งหนังสือ
อุทธรณ� 

 
ข�อ ๕  เพ่ือประโยชน�ในการอุทธรณ� ผู�จะอุทธรณ�มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ

สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู�สอบสวนได� ส�วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ�อยคํา
บุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ให�อยู�ในดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาผู�สั่งลงโทษท่ีจะ
อนุญาตหรือไม� โดยให�พิจารณาถึงประโยชน�ในการรักษาวินัยของข�าราชการ ตลอดจนเหตุผลและ
ความจําเป<นเป<นเร่ืองๆ ไป 

 
ข�อ ๖  ผู�อุทธรณ�มีสิทธิคัดค�านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู�พิจารณาอุทธรณ� ถ�าผู�

น้ันมีเหตุอย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปน้ี 
(๑) รู�เห็นเหตุการณ�ในการกระทําผิดวินัยท่ีผู�อุทธรณ�ถูกลงโทษ 
(๒) มีส�วนได�เสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผู�อุทธรณ�ถูกลงโทษ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู�อุทธรณ� 
(๔) เป<นผู�บังคับบัญชาผู�สั่งลงโทษ 
(๕) เป<นผู�กล�าวหา หรือเป<นคู�สมรส บุพการี ผู�สืบสันดาน หรือพ่ีน�องร�วมบิดามารดา

หรือร�วมบิดาหรือมารดากับผู�กล�าวหา 
การคัดค�านอนุกรรมการ หรือกรรมการผู�พิจารณาอุทธรณ�น้ัน ต�องแสดงข�อเท็จจริง

ท่ีเป<นเหตุแห�งการคัดค�านไว�ในหนังสืออุทธรณ� หรือแจ�งเพ่ิมเติมเป<นหนังสือก�อนท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เร่ิมพิจารณาอุทธรณ� 

เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค�านตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง อนุกรรมการหรือกรรมการ
ผู�น้ันจะขอถอนตัวไม�ร�วมพิจารณาอุทธรณ�ก็ได� ถ�าอนุกรรมการหรือกรรมการดังกล�าวมิได�ขอถอนตัวให�
อนุกรรมการหรือกรรมการท่ีเหลืออยู�นอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผู�ถูกคัดค�านพิจารณา
ข�อเท็จจริงท่ีคัดค�าน หากเห็นว�าข�อเท็จจริงน้ันน�าเช่ือถือ ให�แจ�งอนุกรรมการหรือกรรมการผู�น้ันทราบ
และมิให�ร�วมพิจารณาอุทธรณ� เว�นแต�จะพิจารณาเห็นว�า การให�อนุกรรมการ หรือกรรมการผู�น้ันร�วม
พิจารณาอุทธรณ�ดังกล�าวจะเป<นประโยชน�ย่ิงกว�า เพราะจะทําให�ได�ความจริงและเป<นธรรม จะให�
อนุกรรมการหรือกรรมการผู�น้ันร�วมพิจารณาอุทธรณ�ก็ได� 

 
ข�อ ๗  การอุทธรณ�คําสั่งลงโทษทางวินัยของข�าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�ดําเนินการดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๑) การอุทธรณ�คําสั่งลงโทษปลดออกหรือไล�ออกจากราชการ ให�อุทธรณ�ต�อ ก.ค.ศ. 
และให� ก.ค.ศ. เป<นผู�พิจารณา 

(๒) การอุทธรณ�คําสั่ งลงโทษภาคทัณฑ� ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ�าสังกัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือคําสั่งของ
ผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�อุทธรณ�ต�อ ก.ค.ศ. และให� ก.ค.ศ. 
เป<นผู�พิจารณา 

(๓) การอุทธรณ�คําสั่ งลงโทษภาคทัณฑ� ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของ
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู�อํานวยการสถานศึกษา ให�อุทธรณ�ต�อ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และให� อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป<นผู�พิจารณา 

[คําว�า “เงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยข�อ ๗ แห�งคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เร่ือง การบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
ข�อ ๘  การอุทธรณ�คําสั่งลงโทษทางวินัยของข�าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีมิได�สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�ดําเนินการดังต�อไปน้ี 
(๑) การอุทธรณ�คําสั่งลงโทษปลดออกหรือไล�ออกจากราชการ ให�อุทธรณ�ต�อ ก.ค.ศ. 

และให� ก.ค.ศ. เป<นผู�พิจารณา 
(๒) การอุทธรณ�คําสั่ งลงโทษภาคทัณฑ� ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของ

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ�าสังกัด ปลัดกระทรวงหรือคําสั่งของผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามมติของ อ.ก.ค.
ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ังให�อุทธรณ�ต�อ ก.ค.ศ. และให� ก.ค.ศ. เป<นผู�พิจารณา 

(๓) การอุทธรณ�คําสั่ งลงโทษภาคทัณฑ� ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า
อธิการบดีหรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าผู�อํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหน�งท่ี
เรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�า ให�อุทธรณ�ต�อ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง และให� อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 
ต้ังเป<นผู�พิจารณา 

[คําว�า “เงินเดือน” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยข�อ ๗ แห�งคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติที่ ๑๖/๒๕๖๐ เร่ือง การบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] 

 
ข�อ ๙  การอุทธรณ�ต�อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�ทําหนังสืออุทธรณ�ถึง

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
การอุทธรณ�ต�อ ก.ค.ศ. ให�ทําหนังสืออุทธรณ�ถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือเลขาธิการ ก.ค.

ศ. และย่ืนท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. 
การย่ืนหรือส�งหนังสืออุทธรณ� ผู�อุทธรณ�จะย่ืนหรือส�งผ�านผู�บังคับบัญชาก็ได� โดยให�

ผู�บังคับบัญชาน้ันส�งหนังสืออุทธรณ�ไปยังผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหน�วยงาน
หรือส�วนราชการท่ีทําหน�าท่ีเลขานุการของ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง หรือเลขาธิการ ก.ค.ศ. แล�วแต�กรณี 
ภายในสามวันทําการนับแต�วันท่ีผู�บังคับบัญชาดังกล�าวได�รับหนังสืออุทธรณ� 

ในกรณีท่ีนําหนังสืออุทธรณ�มาย่ืนเอง ให�ผู� รับออกใบรับประทับตรารับและ
ลงทะเบียนไว�เป<นหลักฐานในวันท่ีรับตามระเบียบว�าด�วยงานสารบรรณ และให�ถือวันท่ีรับหนังสือตาม
หลักฐานดังกล�าวเป<นวันย่ืนหนังสืออุทธรณ� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ในกรณีที่ส�งหนังสืออุทธรณ�ทางไปรษณีย� ให�ถือวันท่ีที่ทําการไปรษณีย�ต�นทางออกใบ
รับฝากเป<นหลักฐานฝากส�ง หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย�ต�นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือเป<นวันส�ง
หนังสืออุทธรณ� 

เม่ือได�ย่ืนหรือส�งหนังสืออุทธรณ�ไว�แล�ว ผู�อุทธรณ�จะย่ืนหรือส�งคําแถลงการณ�หรือ
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมก�อนท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เร่ิมพิจารณาอุทธรณ�ก็ได� 
โดยย่ืนหรือส�งตรงต�อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๑๐  อุทธรณ�ท่ีจะรับไว�พิจารณาได�ต�องเป<นอุทธรณ�ท่ีถูกต�องในสาระสําคัญตาม

ข�อ ๔ และข�อ ๙ และได�อุทธรณ�ภายในกําหนดเวลาตามข�อ ๓ 
ในกรณีท่ีมีปTญหาว�าอุทธรณ�รายใดเป<นอุทธรณ�ท่ีจะรับไว�พิจารณาได�หรือไม� ให� อ.

ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล�วแต�กรณี เป<นผู�พิจารณาวินิจฉัย 
ในกรณีท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. มีมติไม�รับอุทธรณ�คําสั่งลงโทษ

ไว�พิจารณา ให�เป<นท่ีสุดและแจ�งมติน้ันพร�อมสิทธิในการฟVองศาลปกครองให�ผู�อุทธรณ�ทราบเป<น
หนังสือโดยเร็ว 

 
ข�อ ๑๑  ผู�อุทธรณ�จะขอถอนอุทธรณ�ก�อนท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.

ศ. แล�วแต�กรณี พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�เสร็จสิ้นก็ได� โดยทําเป<นหนังสือย่ืนหรือส�งตรงต�อ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 

เม่ือได�ถอนอุทธรณ�แล�ว การพิจารณาอุทธรณ�ให�เป<นอันระงับ 
 
ข�อ ๑๒  ในกรณีท่ีผู�ถูกลงโทษได�ย�ายหรือโอนไปสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส�วน

ราชการอ่ืนให�ย่ืนอุทธรณ�ต�อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีผู�อุทธรณ�ได�ย�ายหรือโอนไปสังกัดน้ัน 
ในกรณีท่ีผู�อุทธรณ�ได�ย�ายหรือโอนไปสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส�วนราชการอ่ืน 

หลังจากท่ีได�ย่ืนอุทธรณ�ต�อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสังกัดเดิมไว�แล�ว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสังกัดเดิมน้ันยังมิได�มีมติตามข�อ ๑๔ ให�ส�งเร่ืองอุทธรณ�และเอกสารหลักฐานตามข�อ ๑๓ ไป
ให� อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามวรรคหน่ึงเป<นผู�พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�ต�อไป 

ในกรณีท่ีผู�อุทธรณ�ได�ย�ายหรือโอนไปสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือส�วนราชการอ่ืน 
หลังจากท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสังกัดเดิมได�มีมติตามข�อ ๑๔ แล�ว แต�ผู�บังคับบัญชายังมิได�สั่ง
หรือปฏิบัติให�เป<นไปตามมติน้ัน ให�ส�งเร่ืองอุทธรณ�และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องพร�อมท้ังรายงาน
การประชุมและมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไปให�ผู�บังคับบัญชาใหม�เป<นผู�สั่งหรือปฏิบัติให�เป<นไป
ตามมติน้ัน 

 
ข�อ ๑๓  การพิจารณาอุทธรณ�คําสั่งลงโทษทางวินัย ให� อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบ้ืองต�นตามมาตรา ๙๕ และสํานวน
การดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๘ หรือสํานวนการไต�สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีบัญญัติให�ฟTงข�อเท็จจริงตามน้ัน และในกรณีจําเป<นและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม รวมท้ังคําช้ีแจงจากหน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐห�าง
หุ�นส�วน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอให�ผู�แทนหน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐห�าง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หุ�นส�วน บริษัท ข�าราชการหรือบุคคลใดๆ มาให�ถ�อยคําหรือช้ีแจงข�อเท็จจริงเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได� 

ในกรณีท่ีผู�อุทธรณ�ขอแถลงการณ�ด�วยวาจา หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว�าการแถลงการณ�ด�วยวาจาไม�จําเป<นแก�การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ� จะให�งด
การแถลงการณ�ด�วยวาจาก็ได� 

ในกรณีท่ีนัดให�ผู�อุทธรณ�มาแถลงการณ�ด�วยวาจาต�อท่ีประชุม ให�แจ�งให�ผู�ดํารง
ตําแหน�งท่ีสั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษทราบด�วยว�า ถ�าประสงค�จะแถลงแก�ก็ให�มาแถลงด�วยตนเองหรือ
มอบหมายเป<นหนังสือให�ข�าราชการท่ีเก่ียวข�องเป<นผู�แทนมาแถลงแก�ต�อท่ีประชุมคร้ังน้ันได� ท้ังน้ี ให�
แจ�งล�วงหน�าตามควรแก�กรณี และเพ่ือประโยชน�ในการแถลงแก�ดังกล�าว ให�ผู�ดํารงตําแหน�งท่ีสั่งลงโทษ
หรือเพ่ิมโทษหรือผู�แทนเข�าฟTงคําแถลงการณ�ด�วยวาจาของผู�อุทธรณ�ได� 

ในการพิจารณาอุทธรณ� ถ�า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. เห็นสมควรท่ี
จะต�องสอบสวนใหม�หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน�แห�งความถูกต�องและเหมาะสมตามความเป<น
ธรรมให�มีอํานาจสอบสวนใหม�หรือสอบสวนเพ่ิมเติมในเร่ืองน้ันได�ตามความจําเป<น โดยจะสอบสวนเอง
หรือแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให�สอบสวนใหม�หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทนก็ได� หรือกําหนด
ประเด็นหรือข�อสําคัญท่ีต�องการทราบส�งไปให�ผู�สอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพ่ิมเติมได� 

ในการสอบสวนใหม�หรือสอบสวนเพ่ิมเติม ถ�า อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ 
ก.ค.ศ. หรือคณะกรรมการสอบสวนท่ีได�รับแต�งต้ังตามวรรคสี่ เห็นสมควรส�งประเด็นหรือข�อสําคัญใด
ท่ีต�องการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยู�ต�างท�องท่ีหรือต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�มีอํานาจ
กําหนดประเด็นหรือข�อสําคัญน้ันส�งไปเพ่ือให�หัวหน�าส�วนราชการหรือหัวหน�าหน�วยงานในท�องท่ีหรือ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ันทําการสอบสวนแทนได� 

การสอบสวนใหม�หรือสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส�งประเด็นหรือข�อสําคัญไปเพ่ือให�
ผู�สอบสวนเดิมหรือหัวหน�าส�วนราชการหรือหัวหน�าหน�วยงานซึ่งอยู�ต�างท�องท่ีหรือต�างเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาดําเนินการตามวรรคสี่และวรรคห�า ในเร่ืองเก่ียวกับกรณีกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�าง
ร�ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง หรือกรณีกล�าวหาตามมาตรา ๑๑๐ (๔) หรือมาตรา ๑๑๑ ให�นํา
หลักเกณฑ�และวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๙๘ วรรคหก หรือมาตรา ๑๑๑ 
วรรคหน่ึงและวรรคสาม แล�วแต�กรณี มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
ข�อ ๑๔  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล�วแต�กรณี ได�พิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ�คําสั่งลงโทษทางวินัยไม�ร�ายแรงท่ีอุทธรณ�ตามข�อ ๗ (๒) หรือ (๓) หรือตามข�อ ๘ (๒) 
หรือ (๓) แล�ว 

(๑) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษถูกต�องและเหมาะสมกับความผิดแล�ว ให�มีมติให�ยก
อุทธรณ� 

(๒) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�าผู�
อุทธรณ�ได�กระทําผิดวินัยไม�ร�ายแรง แต�ควรได�รับโทษหนักข้ึน ให�มีมติให�เพ่ิมโทษเป<นสถานโทษหรือ
อัตราโทษท่ีหนักข้ึน 

(๓) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�าผู�
อุทธรณ�ได�กระทําผิดวินัยไม�ร�ายแรง ควรได�รับโทษเบาลง ให�มีมติให�ลดโทษเป<นสถานโทษหรืออัตรา
โทษท่ีเบาลง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๔) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�าผู�
อุทธรณ�ได�กระทําผิดวินัยไม�ร�ายแรง ซึ่งเป<นการกระทําผิดวินัยเล็กน�อย และมีเหตุอันควรงดโทษ ให�มี
มติให�สั่งงดโทษโดยให�ทําทัณฑ�บนเป<นหนังสือหรือว�ากล�าวตักเตือนก็ได� 

(๕) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�อง และเห็นว�าการกระทําของผู�อุทธรณ�ไม�เป<น
ความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยังฟTงไม�ได�ว�าผู�อุทธรณ�กระทําผิดวินัย ให�มีมติให�ยกโทษ 

(๖) ถ�าเห็นว�าข�อความในคําสั่งลงโทษไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสม ให�มีมติให�แก�ไข
เปลี่ยนแปลงข�อความให�เป<นการถูกต�องเหมาะสม 

(๗) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสมกับความผิด และเห็นว�ากรณีมี
มูลท่ีควรกล�าวหาว�าผู� อุทธรณ�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�มีมติให�ผู� บังคับบัญชาแต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง และดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

(๘) ในกรณีท่ีเห็นว�าเป<นความผิดวินัยอย�างร�ายแรงกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ�ง
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรือเห็นว�าผู�อุทธรณ�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงและได�มีการดําเนินการ
ทางวินัยตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แล�ว ให�มีมติให�เพ่ิมโทษเป<นปลดออกหรือไล�ออกจากราชการ 

(๙) ถ�าเห็นว�าการสั่งลงโทษไม�ถูกต�องหรือไม�เหมาะสมกับความผิดและเห็นว�าผู�
อุทธรณ�มีกรณีท่ีสมควรแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือให�ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๔) 
มาตรา ๑๑๑ หรือมาตรา ๑๑๒ ให�มีมติให�ผู�บังคับบัญชาแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวน และ
ดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

(๑๐) ถ�าเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพ่ือให�มีความถูกต�องตามกฎหมาย
และมีความเป<นธรรม ให�มีมติให�ดําเนินการได�ตามควรแก�กรณี 

การออกจากราชการของผู�อุทธรณ�ไม�เป<นเหตุท่ีจะยุติการพิจารณาอุทธรณ� แต�จะมี
มติตาม (๒) หรือ (๙) มิได� หรือถ�าเป<นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) หรือ (๘) มิได� 

ในกรณีท่ีมีผู�ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดท่ีได�กระทําร�วมกัน และเป<นความผิดใน
เร่ืองเดียวกันโดยมีพฤติการณ�แห�งการกระทําอย�างเดียวกัน เม่ือผู�ถูกลงโทษคนใดคนหน่ึงใช�สิทธิ
อุทธรณ�คําสั่งลงโทษดังกล�าว และผลการพิจารณาเป<นคุณแก�ผู�อุทธรณ� แม�ผู�ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม�ได�
ใช�สิทธิอุทธรณ� หากพฤติการณ�ของผู�ไม�ได�ใช�สิทธิอุทธรณ�เป<นเหตุในลักษณะคดีอันเป<นเหตุเดียวกับ
กรณีของผู�อุทธรณ�แล�ว ให�มีมติให�ผู�ที่ไม�ได�ใช�สิทธิอุทธรณ�ได�รับการพิจารณาการลงโทษให�มีผลในทางท่ี
เป<นคุณเช�นเดียวกับผู�อุทธรณ�ด�วย 

 
ข�อ ๑๕  เม่ือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได�มีมติตามข�อ ๑๔ แล�ว ให�

ผู�มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งหรือปฏิบัติให�เป<นไปตามมติน้ัน และเม่ือได�สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล�าว
แล�วให�แจ�งให�ผู�อุทธรณ�ทราบด�วย 

 
ข�อ ๑๖  ในกรณีท่ีผู�มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ได�สั่งตามข�อ ๑๕ แล�ว ผู�อุทธรณ�จะ

อุทธรณ�ต�อไปอีกมิได� เว�นแต�ผู�มีอํานาจดังกล�าวสั่งเพ่ิมโทษเป<นโทษปลดออกหรือไล�ออกจากราชการ
ตามข�อ ๑๔ (๘) หรือสั่งให�ออกจากราชการตามข�อ ๑๔ (๙) ผู�อุทธรณ�มีสิทธิอุทธรณ�หรือร�องทุกข�ตาม
มาตรา ๑๒๒ ได�อีกช้ันหน่ึง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ข�อ ๑๗  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�ในกรณีท่ีอุทธรณ�ต�อ ก.ค.ศ. ตามข�อ ๗ (๑) 
และข�อ ๘ (๑) ให�นําข�อ ๑๓ และข�อ ๑๔ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป<นประการใด ผู�อุทธรณ�จะอุทธรณ�หรือร�องทุกข�ต�อไปอีกมิได� และ
ให�แจ�งผู�อุทธรณ�ทราบพร�อมท้ังแจ�งสิทธิฟVองคดีต�อศาลปกครอง และให�แจ�งส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง
ทราบเป<นหนังสือ หรือดําเนินการให�เป<นไปตามมติ ก.ค.ศ. โดยเร็ว 

 
ข�อ ๑๘  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. น้ี สําหรับเวลาเร่ิมต�น ให�นับวันถัดจากวัน

แรกแห�งเวลาน้ันเป<นวันเร่ิมนับระยะเวลา ส�วนเวลาสิ้นสุด ถ�าวันสุดท�ายแห�งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการให�นับวันเร่ิมเปWดทําการใหม�เป<นวันสุดท�ายแห�งระยะเวลา 

 
 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วิจิตร ศรีสอ�าน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�กฎ ก.ค.ศ. ฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๒๔ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให�หลักเกณฑ�และวิธีการใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกับการอุทธรณ�และการพิจารณาอุทธรณ� กรณีท่ีข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ ให�เป<นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  จึง
จําเป<นต�องออกกฎ ก.ค.ศ. น้ี 
 
คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี ๑๖/๒๕๖๐ เร่ือง การบริหารงานบุคคลของข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา๒ 
 

ข�อ ๑  ให�บุคคลซึ่งดํารงตําแหน�งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕)
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีดํารงตําแหน�งอยู�
ในวันก�อนวันท่ีคําสั่งน้ีใช�บังคับพ�นจากตําแหน�งกรรมการใน ก.ค.ศ. 

 
ข�อ ๒  ให� ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประกอบด�วย 
(๑) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ เป<นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน�ง ได�แก� รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา 

(๓) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ังจากบุคคล
ซึ่งมีความรู� ความเช่ียวชาญ และประสบการณ�สูงในด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการศึกษา 
และด�านกฎหมาย ด�านละหน่ึงคน 

ให�เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป<นกรรมการและเลขานุการ และให�เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต�งต้ัง
ข�าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนไม�เกินสองคนเป<นผู�ช�วยเลขานุการ 

กรณีท่ีจะแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนหรือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู�ใดให�เป<นกรรมการตาม (๓) ผู� น้ันต�องดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษ 

 
ข�อ ๓  ในกรณีท่ีเห็นสมควร หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติอาจมีคําสั่งให�

เปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะกรรมการตามข�อ ๒ ได�ตามความเหมาะสม 
 
ข�อ ๔  ให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ซึ่ง ก.ค.ศ. แต�งต้ังตามมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันท่ีสั่งน้ี
ใช�บังคับพ�นจากตําแหน�ง 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน�า ๔๓/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ข�อ ๕  ให� ก.ค.ศ. มีอํานาจแต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพ่ือทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ.
ดังต�อไปน้ี 

(๑) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับการอุทธรณ�และการร�องทุกข� 
(๒) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับวินัยและการออกจากราชการ 
(๓) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหน่ึง ก.ค.ศ. อาจแต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอ่ืน

เพ่ือทําการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือทําหน�าท่ีเช�นเดียวกับคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีกําหนดตามกฎหมาย
ว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ได� 

 
ข�อ ๖  ให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต�ละคณะ มีจํานวนไม�เกินสิบห�าคน ประกอบด�วย 
(๑) ประธานอนุกรรมการ ซึ่งแต�งต้ังจากกรรมการใน ก.ค.ศ. เว�นแต�มีเหตุผลความ

จําเป<นอาจแต�งต้ังบุคคลอ่ืนท่ีไม�เป<นกรรมการใน ก.ค.ศ. เป<นประธานอนุกรรมการก็ได� 
(๒) อนุกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม�เกินสิบเอ็ดคน ท่ีมีความรู� ความเช่ียวชาญ 

และประสบการณ�สูงในด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด�านการศึกษา ด�านกฎหมาย และด�านอ่ืน ๆ
ท่ีเป<นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญคณะน้ัน 

(๓) อนุกรรมการซึ่ ง เป<นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการจํานวนสองคน 

ให�เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต�งต้ังข�าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. เป<นอนุกรรมการและ
เลขานุการและอาจแต�งต้ังข�าราชการในสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวนไม�เกินสองคนเป<นผู�ช�วยเลขานุการ 

กรณีท่ีจะแต�งต้ังข�าราชการพลเรือนหรือข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู�ใดให�เป<นอนุกรรมการตาม (๒) ผู�น้ันจะต�องดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูงหรือประเภท
บริหารระดับต�นประเภทอํานวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือระดับเช่ียวชาญ 
หรือมีวิทยฐานะไม�ตํ่ากว�าเช่ียวชาญ หรืออาจแต�งต้ังจากผู�ซึ่งเคยดํารงตําแหน�งกรรมการผู�แทน
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. หรือผู�ซึ่งเคยดํารงตําแหน�งอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
วิสามัญ ตามมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได� 

คุณสมบัติ ลักษณะต�องห�าม หลักเกณฑ�และวิธีการได�มา และการพ�นจากตําแหน�ง
ของประธานอนุกรรมการกรณีท่ีมิได�แต�งต้ังจากกรรมการใน ก.ค.ศ. และของอนุกรรมการตาม (๒) 
และ (๓) ให�เป<นไปตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช�บังคับกับ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ โดยอนุโลม 

การแต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามข�อ ๕ (๑) และ (๒) ให�แต�งต้ังจากกรรมการใน 
ก.ค.ศ. อย�างน�อยสองคน 

 
ข�อ ๗  ให�แก�ไขคําว�า “ข้ันเงินเดือน” ในกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เป<นคําว�า “เงินเดือน” ทุกแห�ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ข�อ ๘  มิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช�บังคับ 

ให� ก.ค.ศ. เป<นผู�ดําเนินการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการ
เป<นข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีท่ี ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมายให� กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ต้ังตาม
มาตรา ๒๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ส�วน
ราชการหรือหน�วยงานการศึกษา เป<นผู�ดําเนินการตามวรรคสองก็ได� 

หลักสูตร วิธีการสอบแข�งขัน วิธีดําเนินการท่ีเก่ียวกับการสอบแข�งขัน เกณฑ�การ
ตัดสินการข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� การนําบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ในบัญชีหน่ึงไปข้ึนบัญชีเป<นผู�
สอบแข�งขันได�ในบัญชีอ่ืน การยกเลิกบัญชีผู�สอบแข�งขันได� และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข�งขัน
ให�เป<นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 
ข�อ ๙  มิให�นําบทบัญญัติมาตรา ๕๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใช�บังคับกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และให�นําบทบัญญัติมาตรา ๖๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช�บังคับกับกรณีท่ีไม�มีผู� ดํารงตําแหน�งผู� อํานวยการ
สถานศึกษาหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได� 

 
ข�อ ๑๐  เพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษานอกจากการกําหนดตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีกําหนดไว�
ในกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล�ว ก.ค.ศ. อาจกําหนดตําแหน�ง
หรือเปลี่ยนตําแหน�งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทตําแหน�งผู�บริหารการศึกษาบาง
ตําแหน�งเป<นประเภทตําแหน�งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ได� 

 
ข�อ ๑๑  ในวาระเร่ิมแรกให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามข�อ ๕ ประกอบด�วยอนุกรรมการ

ตามข�อ ๖ (๑) และ (๒) จนกว�าจะได�แต�งต้ังอนุกรรมการตามข�อ ๖ (๓) ซึ่งต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งน้ีใช�บังคับ 

 
ข�อ ๑๒  ให� อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจซึ่ง ก.ค.ศ. แต�งต้ังตามมาตรา ๑๗ แห�ง

พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู�ในวันก�อนวันท่ี
คําสั่งน้ีใช�บังคับยังคงปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าจะได�แต�งต้ัง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอ่ืนตามคําสั่งน้ีเพ่ือ
ปฏิบัติหน�าท่ีแทนแต�ต�องไม�เกินเก�าสิบวันนับแต�วันท่ีคําสั่งน้ีมีผลใช�บังคับ 

 
ข�อ ๑๓  ในกรณีท่ีมีปTญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี ให�เป<นไปตามคําวินิจฉัย

ของ ก.ค.ศ. 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ข�อ ๑๔  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให�คณะรักษา
ความสงบแห�งชาติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ีได� 

 
ข�อ ๑๕  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นต�นไป  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ปริญสินีย�/จัดทํา 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


