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ขอบังคับ ก.พ.อ.
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 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
กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งให
ออกจากราชการ หรือคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่งลงโทษปลดออกหรือ
ไลออก ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๔ ก.พ.อ. อาจแต งตั้ งคณะอนุ กรรมการเพื่ อทํ าการพิ จารณาอุ ทธรณ แ ทน ก.พ.อ.
ตามขอบังคับนี้ได
ขอ ๕ การอุ ทธรณ คํ าสั่ งให ออกจากราชการ หรื อคํ าสั่ งลงโทษปลดออกหรื อไล ออก
ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได
การอุทธรณตองทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.พ.อ. หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยในหนังสือใหแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาผูอุทธรณไดถูกสั่งใหออกจากราชการ
หรือถูกสั่งลงโทษ โดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อและที่อยู
ของผูอุทธรณ
ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล
พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูอุทธรณถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่ง
ลงโทษดวย ทั้งนี้ หากพยานหลักฐานดังกลาวมีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูล
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ขาวสารของทางราชการ ใหล บหรือตัด ทอนหรื อทําโดยประการอื่น ใดที่ ไมเปน การเปดเผยขอมู ล
ขาวสารนั้นไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ขอ ๗ การยื่นอุทธรณตามขอ ๕ ใหยื่นได ๓ วิธี ดังนี้
(๑) ยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) ยื่นที่สํานักงานอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งใหออกจากราชการ หรือมีคําสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือไลออก
(๓) สงทางไปรษณียไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรณียื่นอุทธรณตาม (๑) หรือ (๒) ใหเจาหนาที่ผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรา
รับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณตอ ก.พ.อ.
กรณีที่สงหนังสืออุทธรณ ทางไปรษณียตาม (๓) ใหถือวัน ที่ที่ทําการไปรษณียตน ทางออก
ใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันยื่น
หนังสืออุทธรณตอ ก.พ.อ.
ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.พ.อ. ใหแสดง
ความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจากอนที่ ก.พ.อ. เริ่มพิจารณาอุทธรณ โดยอาจยื่นตาม (๑) หรือ (๓) ได
ขอ ๘ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับหนังสืออุทธรณตามขอ ๗ (๑)
หรือ (๓) แลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบสํานวนอุทธรณ
ในเรื่องนั้น โดยใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้
(๑) แจงใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงเอกสารตามขอ ๙ ให ก.พ.อ. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ การแจง
ดังกลาวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามวัน
(๒) รายงานกรณีที่ไดรับเรื่องอุทธรณให ก.พ.อ. ทราบโดยเร็ว
ในกรณีที่ไดมีการยื่น อุทธรณที่สํานักงานอธิการบดีของสถาบัน อุดมศึกษาตามขอ ๗ (๒)
และสถาบันอุดมศึกษาสงหนังสืออุทธรณพรอมกับเอกสารตามขอ ๙ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนอุทธรณ
ในเรื่องนั้น และใหเจาหนาที่ผูนั้นรายงานกรณีที่ไดรับเรื่องอุทธรณให ก.พ.อ. ทราบโดยเร็ว
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ขอ ๙ เมื่อสถาบัน อุดมศึกษาไดรับหนังสืออุทธรณตามขอ ๗ (๒) หรือไดรับแจงจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามขอ ๘ (๑) แลว ใหสถาบันอุดมศึกษาสงเอกสารดังตอไปนี้
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสืออุทธรณ หรือไดรับ
แจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวแตกรณี
(๑) หนังสืออุทธรณ
(๒) สําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ
(๓) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๔) คําคัดคานกรรมการสอบสวน (ถามี)
(๕) รายงานการประชุ มของสภาสถาบันอุ ดมศึกษา หรือคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย
ในการพิจารณาสั่งใหออกจากราชการหรือสั่งลงโทษ
(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
สี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเอกสารครบถวน หากลวงเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหเจาหนาที่ผูนั้น
รายงานความคืบหนาในการดําเนินการพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวให ก.พ.อ. ทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๑ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูกรณีกับผูอุทธรณ
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณีหรือผูอุทธรณ
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(๓) เปน ญาติของคูกรณีหรือผูอุทธรณ คือ เปน บุพการีหรือผูสืบสัน ดานไมวาชั้น ใด ๆ
หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพัน ทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
(๔) เปน หรือเคยเปน ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแ ทนหรือตัวแทนของคูกรณี
หรือผูอุทธรณ
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณีหรือผูอุทธรณ
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การยื่น คัดคาน การพิจารณาคําคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกสั่งใหออกจากราชการ
หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่งลงโทษ
เปนวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ถาผูถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งใหออก
จากราชการหรือคําสั่งลงโทษ และมีการแจงคําสั่งใหออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษใหผูนั้นทราบ
กับมอบสําเนาคําสั่งใหผูนั้นแลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจง
พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง
และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่ง
ลงโทษซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งดังกลาวไปใหสองฉบับเพื่อ ให
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการหรื อถูกสั่ง ลงโทษเก็บไวห นึ่งฉบับ และใหผูถูก สั่งใหอ อกจากราชการ
หรือถูกสั่งลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งแลวสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
หนึ่งฉบับ ในกรณีนี้เมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียน
วาผูถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมได
รับสําเนาคํ าสั่งฉบับที่ ใ หผูถูกสั่ง ใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษลงลายมือชื่อ และวัน เดือนป
ที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษไดรับแจงคําสั่งแลว
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ขอ ๑๓ เมื่อได ยื่น หนั งสืออุ ทธรณ ไวแ ล ว ผู อุทธรณจะยื่ นเอกสารหลักฐานเพิ่ม เติม ต อ
ก.พ.อ. กอนที่ ก.พ.อ. เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได โดยอาจยื่นหรือสงตามขอ ๗ (๑) หรือ (๓) ได
ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ ก.พ.อ. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปน
หนังสือยื่นตรงตอ ก.พ.อ. และอาจยื่นหรือสงตามขอ ๗ (๑) หรือ (๓) ได เมื่อไดถอนอุทธรณแลว
การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๔ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๕
และยื่นภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปน อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให ก.พ.อ.
เปนผูพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.พ.อ. มีมติไมรับอุทธรณคําสั่งใหออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษไวพิจารณา
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงคําวินิจฉัยนั้นพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๑๕ ให ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณใ หแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่สํานักงาน
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) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากผูอุทธรณ พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
พยานหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ ก.พ.อ. เรียกมาใหถอยคําหรือทําความเห็นมีสิทธิไดรับคาปวยการ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.อ. ตามวรรคสอง ก.พ.อ. อาจแตงตั้งเจาหนาที่
หรือคณะอนุกรรมการไตสวน ทําการไตสวนเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงแทนได
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจาให ก.พ.อ. รับฟงคําแถลงการณของ ผูอุทธรณ
ทุกกรณี และผูอุทธรณมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาของ ก.พ.อ ได
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาผูอุทธรณ ใหถือวาเปนการกระทําของผูอุทธรณ เวนแต
ผูอุทธรณจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น
กรณีที่จะมีการแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณตามวรรคหา ให ก.พ.อ. แจงใหผูบังคับบัญชา
ที่มีคําสั่งใหออกจากราชการ หรือคําสั่งลงโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแก ก็ใ หมาแถลง
หรือมอบหมายเปนหนังสือใหบุคคลที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนา
ตามควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาที่มีคําสั่งใหออกจากราชการ
หรือคําสั่งลงโทษ หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
ขอ ๑๖ ในการพิจารณาอุทธรณตามขอ ๑๕ ถา ก.พ.อ. เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหม
หรือสอบสวนเพิ่ม เติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือ
ขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบสวนเดิม
ตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามที่กําหนดในมาตรา ๔๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๗ เมื่อ ก.พ.อ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๖๒ แลว
(๑) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการหรือสั่งลงโทษชอบดวยกฎหมายและเหมาะสมกับ
ความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งใหออกจากราชการหรือสั่งลงโทษชอบดวยกฎหมาย แตเห็นวา การให
ออกจากราชการไมเ หมาะสมกั บ กรณี หรื อ เห็ น ว า โทษไม เ หมาะสมกั บ ความผิ ด ให มี ม ติ สั่ ง ให
ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษใหเหมาะสม
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(๓) ถ า เห็ น ว า การสั่ งให ออกจากราชการหรื อสั่ งลงโทษไม ช อบด วยกฎหมาย ให มี ม ติ
เพิกถอนคําสั่ง และใหสั่งใหดําเนินการใหเหมาะสม
(๔) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งใหออกจากราชการหรือสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม
ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม
ในกรณีที่มีผูถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิด
ในเรื่องเดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิ
อุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมได
ใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับ
กรณีของผูอุทธรณแลวใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทาง
ที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย
ขอ ๑๘ คําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ตามขอ ๑๔ หรือขอ ๑๗ ตองมีลายมือชื่อของกรรมการ
ที่วินิจฉัยเรื่องนั้น
ถากรรมการคนใดมีความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงของตนรวมไวในคําวินิจฉัยได
ให ก.พ.อ. แตงตั้ งเจาหน าที่เพื่อ รับผิดชอบจัดทํา สารบบคําวินิจ ฉัยตามวรรคหนึ่ ง ทั้ง นี้
การจัดสารบบดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
ขอ ๑๙ เมื่อ ก.พ.อ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามขอ ๑๗ และมีมติเปน ประการใด
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงคําวินิจฉัยนั้นพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ และแจงใหสถาบันอุดมศึกษาและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยเร็ว
ขอ ๒๐ ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณตามขอ ๑๔ หรือขอ ๑๗ หรือ
ในกรณีที่ ก.พ.อ. มิ ได วิ นิ จฉั ย อุ ทธรณ ใ หแ ล ว เสร็ จ ภายในกํา หนดเวลาตามข อ ๑๕ วรรคหนึ่ ง
ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ขอ ๒๑ การนับระยะเวลาตามขอบังคับ ก.พ.อ. นี้ สําหรับเวลาเริ่ม ตน ใหนับวัน ถัดจาก
วัน แรกแหงเวลานั้น เปน วัน เริ่ม นับระยะเวลา สวนเวลาสิ้น สุด ถาวัน สุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ
หรือรองทุกขไวแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณหรือรองทุกขนั้น
ยังไมแลวเสร็จ ให ก.พ.อ. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณหรือรองทุกขนั้นตอไปตามกฎ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับที่ใชอยูในขณะที่มีการยื่นอุทธรณหรือรองทุกขนั้น
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
อุทธรณคําสั่งใหออกจากราชการและคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับ ก.พ.อ. จึงจําเปนตองออกขอบังคับ ก.พ.อ. นี้

