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ขอบังคับ  ก.พ.อ. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

กรณีถูกส่ังใหออกจากราชการ  หรือกรณีถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๔)  และมาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงออกขอบังคับ  ก.พ.อ.  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับ  ก.พ.อ.  วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
กรณีถูกส่ังใหออกจากราชการ  หรือกรณีถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ัง

ลงโทษปลดออกหรือไลออก  มีสิทธิอุทธรณตอ  ก.พ.อ.  ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังให
ออกจากราชการ  หรือคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังใหออกจากราชการ  หรือคําส่ังลงโทษปลดออกหรือ 
ไลออก  ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ 

ขอ ๔ ก.พ.อ.  อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําการพิจารณาอุทธรณแทน  ก.พ.อ.   
ตามขอบังคับนี้ได 

ขอ ๕ การอุทธรณคําส่ังใหออกจากราชการ  หรือคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก   
ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได 

การอุทธรณตองทําเปนหนังสือถึงประธาน  ก.พ.อ.  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
โดยในหนังสือใหแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาผูอุทธรณไดถูกส่ังใหออกจากราชการ
หรือถูกส่ังลงโทษ  โดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือชื่อและที่อยู 
ของผูอุทธรณ 

ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได  รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล  
พยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่ผูอุทธรณถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ัง
ลงโทษดวย  ทั้งนี้  หากพยานหลักฐานดังกลาวมีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูล
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ขาวสารของทางราชการ  ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้นไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ขอ ๗ การย่ืนอุทธรณตามขอ  ๕  ใหย่ืนได  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) ย่ืนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๒) ย่ืนที่สํานักงานอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําส่ังใหออกจากราชการ  หรือมีคําส่ัง

ลงโทษปลดออก  หรือไลออก 
(๓) สงทางไปรษณียไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรณีย่ืนอุทธรณตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ใหเจาหนาที่ผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ  ประทับตรา 

รับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  
และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณตอ  ก.พ.อ. 

กรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียตาม  (๓)  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออก 
ใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันย่ืน
หนังสืออุทธรณตอ  ก.พ.อ. 

ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ  ก.พ.อ.  ใหแสดง
ความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองย่ืนหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจากอนที่  ก.พ.อ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณ  โดยอาจย่ืนตาม  (๑)  หรือ  (๓)  ได 

ขอ ๘ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับหนังสืออุทธรณตามขอ  ๗  (๑)  
หรือ  (๓)  แลว  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบสํานวนอุทธรณ
ในเรื่องนั้น  โดยใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) แจงใหสถาบันอุดมศึกษาจดัสงเอกสารตามขอ  ๙  ให  ก.พ.อ.  เพื่อพิจารณา  ทั้งนี้  การแจง
ดังกลาวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามวัน 

(๒) รายงานกรณีที่ไดรับเร่ืองอุทธรณให  ก.พ.อ.  ทราบโดยเร็ว 
ในกรณีที่ไดมีการย่ืนอุทธรณที่สํานักงานอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาตามขอ  ๗  (๒)  

และสถาบันอุดมศึกษาสงหนังสืออุทธรณพรอมกับเอกสารตามขอ  ๙  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแลว  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนอุทธรณ
ในเรื่องนั้น  และใหเจาหนาที่ผูนั้นรายงานกรณีที่ไดรับเร่ืองอุทธรณให  ก.พ.อ.  ทราบโดยเร็ว 
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ขอ ๙ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดรับหนังสืออุทธรณตามขอ  ๗  (๒)  หรือไดรับแจงจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามขอ  ๘  (๑)  แลว  ใหสถาบันอุดมศึกษาสงเอกสารดังตอไปนี้ 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ  หรือไดรับ
แจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แลวแตกรณี 

(๑) หนังสืออุทธรณ 
(๒) สําเนาหลักฐานการรับทราบคําส่ังใหออกจากราชการ  หรือคําส่ังลงโทษของผูอุทธรณ 
(๓) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
(๔) คําคัดคานกรรมการสอบสวน  (ถามี) 
(๕) รายงานการประชุมของสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย 

ในการพิจารณาสั่งใหออกจากราชการหรือส่ังลงโทษ 
(๖) สํานวนการสอบสวนและหลักฐานการสอบสวนทั้งหมดในกรณีตามมาตรา  ๔๙  หรือ 

มาตรา  ๕๗  (๔)  หรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๕๗  (๑)  
(๒)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  หรือมาตรา  ๕๘  พรอมบัญชีเอกสาร 

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดสงเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลวงเลย
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหสถาบันอุดมศึกษาชี้แจงแสดงเหตุผลกรณีจัดสงเอกสารลวงเลย
กําหนดเวลาดังกลาวดวย 

ขอ ๑๐ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับเอกสารตามขอ  ๙  จากสถาบันอุดมศึกษา
ครบถวนแลว  ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนสรุปสํานวนเสนอตอ  ก.พ.อ.  เพื่อพิจารณาภายใน 
ส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวน  หากลวงเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหเจาหนาที่ผูนั้น
รายงานความคืบหนาในการดําเนินการพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวให  ก.พ.อ.  ทราบโดยเร็ว 

ขอ ๑๑ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคูกรณีกับผูอุทธรณ 
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณีหรือผูอุทธรณ 
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(๓) เปนญาติของคูกรณีหรือผูอุทธรณ  คือ  เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด  ๆ   
หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น  หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 

(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
หรือผูอุทธรณ 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้  หรือเปนนายจางของคูกรณีหรือผูอุทธรณ 
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
การย่ืนคัดคาน  การพิจารณาคําคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนด 

ในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกส่ังใหออกจากราชการ  

หรือถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังใหออกจากราชการ  หรือคําส่ังลงโทษ
เปนวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ถาผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังใหออก 
จากราชการหรือคําส่ังลงโทษ  และมีการแจงคําส่ังใหออกจากราชการหรือคําส่ังลงโทษใหผูนั้นทราบ 
กับมอบสําเนาคําส่ังใหผูนั้นแลวทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง  และลงลายมือชื่อผูแจง
พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ถาไมอาจแจงใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังไดโดยตรง  
และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําส่ังใหออกจากราชการหรือคําส่ังลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษ  ณ  ที่อยูของผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ัง
ลงโทษซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสงสําเนาคําส่ังดังกลาวไปใหสองฉบับเพื่อให 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการ 
หรือถูกส่ังลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังแลวสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
หนึ่งฉบับ  ในกรณีนี้เมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียน
วาผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมได
รับสําเนาคําส่ังฉบับที่ใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนป 
ที่รับทราบคําส่ังกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษไดรับแจงคําส่ังแลว 
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ขอ ๑๓ เมื่อไดย่ืนหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตอ  
ก.พ.อ.  กอนที่  ก.พ.อ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยอาจย่ืนหรือสงตามขอ  ๗  (๑)  หรือ  (๓)  ได 

ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่  ก.พ.อ.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จส้ินก็ได  โดยทําเปน
หนังสือย่ืนตรงตอ  ก.พ.อ.  และอาจย่ืนหรือสงตามขอ  ๗  (๑)  หรือ  (๓)  ได  เมื่อไดถอนอุทธรณแลว   
การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ 

ขอ ๑๔ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ  ๕   
และย่ืนภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม  ให  ก.พ.อ.   
เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่  ก.พ.อ.  มีมติไมรับอุทธรณคําส่ังใหออกจากราชการหรือคําส่ังลงโทษไวพิจารณา   
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงคําวินิจฉัยนั้นพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

ขอ ๑๕ ให  ก.พ.อ.  พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับหนังสืออุทธรณและเอกสารจากสถาบันอุดมศึกษาตามขอ  ๙  ครบถวน 

การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา  ๖๒  ให  ก.พ.อ.  พิจารณาจากเอกสารตามขอ  ๙  ในกรณีจําเปน
และสมควรอาจทําการไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงได  การไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงใหรวมถึง 
การดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูอุทธรณหรือของพยานบุคคลหรือ

พยานผูเชี่ยวชาญที่ผูอุทธรณกลาวอาง  เวนแต  ก.พ.อ.  พิจารณาเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอย  
หรือเพื่อประวิงเวลา 

(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเหน็จากผูอุทธรณ  พยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่  ก.พ.อ.  เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ

ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณของ  ก.พ.อ.  ตามวรรคสอง  ก.พ.อ.  อาจแตงต้ังเจาหนาที่  
หรือคณะอนุกรรมการไตสวน  ทําการไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงแทนได 

ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจาให  ก.พ.อ.  รับฟงคําแถลงการณของ  ผูอุทธรณ 
ทุกกรณี  และผูอุทธรณมีสิทธนิําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาของ  ก.พ.อ  ได  
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาผูอุทธรณ  ใหถือวาเปนการกระทําของผูอุทธรณ  เวนแต
ผูอุทธรณจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น 

กรณีที่จะมีการแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณตามวรรคหา  ให  ก.พ.อ.  แจงใหผูบังคับบัญชา
ที่มีคําส่ังใหออกจากราชการ  หรือคําส่ังลงโทษทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแก  ก็ใหมาแถลง 
หรือมอบหมายเปนหนังสือใหบุคคลที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนา
ตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูบังคับบัญชาที่มีคําส่ังใหออกจากราชการ
หรือคําส่ังลงโทษ  หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 

ขอ ๑๖ ในการพจิารณาอุทธรณตามขอ  ๑๕  ถา  ก.พ.อ.  เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม  ใหมีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นไดตามความจําเปน  โดยจะสอบสวนเองหรือแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็นหรือ 
ขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบสวนเดิม  
ตามวรรคหนึ่ง  ใหนําหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามที่กําหนดในมาตรา  ๔๙  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๗ เมื่อ  ก.พ.อ.  ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๖๒  แลว 
(๑) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการหรือส่ังลงโทษชอบดวยกฎหมายและเหมาะสมกับ

ความผิดแลว  ใหมีมติยกอุทธรณ 
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการหรือส่ังลงโทษชอบดวยกฎหมาย  แตเห็นวา  การให

ออกจากราชการไมเหมาะสมกับกรณี  หรือเห็นวาโทษไมเหมาะสมกับความผิด  ใหมีมติส่ังให 
ออกจากราชการหรือส่ังลงโทษใหเหมาะสม 
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(๓) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการหรือส่ังลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย  ใหมีมติ 
เพิกถอนคําส่ัง  และใหส่ังใหดําเนินการใหเหมาะสม 

(๔) ถาเห็นวาขอความในคําส่ังใหออกจากราชการหรือส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม   
ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

ในกรณีที่มีผูถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกในความผิดที่ไดกระทาํรวมกัน  และเปนความผิด
ในเร่ืองเดียวกัน  โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิ
อุทธรณคําส่ังลงโทษดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมได 
ใชสิทธิอุทธรณ  หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับ
กรณีของผูอุทธรณแลวใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทาง
ที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

ขอ ๑๘ คําวินิจฉัยของ  ก.พ.อ.  ตามขอ  ๑๔  หรือขอ  ๑๗  ตองมีลายมือชื่อของกรรมการ 
ที่วินิจฉัยเร่ืองนั้น 

ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง  ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได 
ให  ก.พ.อ.  แตงต้ังเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบจัดทําสารบบคําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้   

การจัดสารบบดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ 
ขอ ๑๙ เมื่อ  ก.พ.อ.  ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามขอ  ๑๗  และมีมติเปนประการใด   

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงคําวินิจฉัยนั้นพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ  และแจงใหสถาบันอุดมศึกษาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณตามขอ  ๑๔  หรือขอ  ๑๗  หรือ 
ในกรณีที่  ก.พ.อ.  มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๑๕  วรรคหนึ่ง   
ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

ขอ ๒๑ การนับระยะเวลาตามขอบังคับ  ก.พ.อ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจาก 
วันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ
หรือรองทุกขไวแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณหรือรองทุกขนั้น
ยังไมแลวเสร็จ  ให  ก.พ.อ.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณหรือรองทุกขนั้นตอไปตามกฎ  ระเบียบ  หรือ
ขอบังคับที่ใชอยูในขณะที่มีการย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขนั้น 

ขอ ๒๓ ใหประธาน  ก.พ.อ.  รักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
จาตุรนต  ฉายแสง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖๒  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กําหนดใหการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณคําส่ังใหออกจากราชการและคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับ  ก.พ.อ.  จึงจําเปนตองออกขอบังคับ  ก.พ.อ.  นี้ 
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