
 

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ. 2552 

------------------------------ 
 

โดยที่ เปนการสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ  วิ ธีการและ เงื่ อนไขในการอุทธรณและ 
การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ  ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  การรองทุกขและ 
การพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย และการพิจารณา
เร่ืองรองทุกข ขอใหแกไข หรือแกความคับของใจ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ประกอบกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 37 ขอ 38 ขอ 39 และขอ 40 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   
วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับขอ 38 และขอ 39  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  ในการประชุมครั้งที่  1/2552   
เมื่อวันที่  7  มกราคม 2552   จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภามหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข   
พ.ศ. 2552” 

ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ในระเบยีบนี ้
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“ก.พ.อ.”   หมายถึง       คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
                                                                       ในสถาบันอุดมศึกษา 

  “ก.บ.ม.”   หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล       
       ประจํามหาวิทยาลัย  ตามขอบังคับ 

       สภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  
      การบริหารขาราชการพลเรือน  
                    ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย  
      ขอนแกน พ.ศ. 2550 
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“ก.อ.พ.ร.”  หมายถึง    คณะกรรมการอุทธรณรองทุกขและ  
     พิทักษระบบคณุธรรม  ประจํา   
     มหาวิทยาลัย  ตามขอบังคับสภา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหาร 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550  

“อธิการบดี”  หมายถึง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“ขาราชการ”  หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายถึง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
                       ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
          ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551   
      ซ่ึงไดรับการจาง  ตามสัญญาจางใหทํางานใน  
      มหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจาง  หรือคาตอบแทน 
      จากเงินงบประมาณแผนดิน  หรือเงินรายได 
      ของมหาวิทยาลัยตามคําสั่งมหาวิทยาลยั  
      ทั้งนี้ไมรวมถึงพนักงานองคกรในกํากับของ   
      มหาวิทยาลัย 

ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หลักเกณฑ คําสั่ง
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี ้

หากมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหอธิการบดีเสนอ ก.อ.พ.ร.วินิจฉยัช้ีขาด คําวินิจฉยั 
ช้ีขาดของ ก.อ.พ.ร. ถือเปนที่สุด 
 

หมวด 1 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

------------------------------ 

ขอ 5   ขาราชการ ผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิอุทธรณตอ 
ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 

ขาราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออก  มีสิทธิอุทธรณ
ตอ  ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก หรือ 
ไลออก  มีสิทธิอุทธรณตอ  ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง   
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 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด 
ในหมวดนี้ 

 ขอ 6  การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.อ.พ.ร. โดยใหอุทธรณไดสําหรับ
ตนเองเทานั้น  จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได 
 หนังสืออุทธรณตองแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดยไม
ถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือช่ือและที่อยูของผูอุทธรณ 
 ในการอุทธรณ   ถาผู อุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจา  ในชั้นการพิจารณาของ  
ก.อ.พ.ร.  ใหแสดงความประสงคไวในหนังสอือุทธรณ   

 ขอ 7  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได รวมท้ังมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล 
พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูอุทธรณถูกสั่งลงโทษ ทั้งนี้ หากพยานหลักฐาน
ดั งกล า วมีส วนตองห ามมิ ให เป ด เผยตามกฎหมายว าด วยข อมู ลข าวสารของทางราชการ  
ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดตามที่กําหนด       
ในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ   

 ขอ 8  ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 

(1) เปนคูกรณีกับผูอุทธรณ 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณีหรือผูอุทธรณ 
(3) เปนญาติของคูกรณีหรือผูอุทธรณ คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปน 

พี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น  หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษ หรือผูแทน หรือตัวแทนของคูกรณีหรือผู

อุทธรณ 
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้  หรือเปนนายจางของคูกรณีหรือผูอุทธรณ 
(6) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง 
 การยื่นคัดคาน  การพิจารณาคําคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การคัดคานกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือ
อุทธรณหรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่  ก.อ.พ.ร. เร่ิมพิจารณาอุทธรณ 
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 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง   กรรมการที่ถูกคัดคานจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณา
อุทธรณนั้นก็ได   ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว  ใหประธาน ก.อ.พ.ร.  พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  
หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบ และมิใหรวมพิจารณาอุทธรณ  เวนแต
ประธาน ก.อ.พ.ร. พิจารณาเห็นวา  การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชน
ยิ่งกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได 

 ขอ 9  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบ
คําสั่งลงโทษเปนวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
 ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษ  และมีการแจงคําสั่งลงโทษให 
ผูถูกลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษแลวทําบันทึกลงวันเดือนปเวลาและสถานที่
ที่แจงและลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว   ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ไดรับแจงคําสั่ง 
 ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง และไดแจงเปน
หนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ  
ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษ 
เก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษสงกลับ 
คืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏ 
ในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยัง
ไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษ 
กลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษไดรับแจงคําสั่งแลว 

 ขอ  10  การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ  ผู อุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได   
เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณแลวใหลงวันเดือนปที่ไดรับไวในหนังสืออุทธรณ และใหถือวา
วันที่ไดรับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการ
ตามขอ 13 (1) ตอไป 
 ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง  ใหยื่นที่ฝายเลขานุการของ ก.อ.พ.ร. และใหผูรับ
หนังสือออกใบรับหนังสือ  ประทับตรารับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับ
หนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่น
หนังสืออุทธรณ 
 ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก
เปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือ
อุทธรณ 
 เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่  ก.อ.พ.ร.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได   โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน  ก.อ.พ.ร. 
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 ขอ 11  อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ยื่นภายในกําหนดเวลาตามขอ 5  
และมีสาระสําคัญตามขอ 6 
 ในกรณีที่มีปญหาว าอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่ จะรับไวพิจารณาไดหรือไม   ให   ก.อ.พ.ร.   
เปนผูพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว  ในกรณีที่  ก.อ.พ.ร.  มีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา ใหแจงมติ
พรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 

 ขอ 12  ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ ก.อ.พ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได   
โดยทําเปนหนังสือยื่นหรือสงตรงตอประธาน ก.อ.พ.ร. เมื่อไดถอนอุทธรณแลว  การพิจารณาอุทธรณ 
ใหเปนอันระงับ 

 ขอ 13  เมื่อไดรับเรื่องการอุทธรณของผูอุทธรณแลว  ใหมีการดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา
ดังนี้ 

(1) เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณตามขอ 10 วรรคหนึ่งแลว  ใหผูบังคับบัญชานั้นสง
หนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูส่ังโทษภายในเจ็ดวันนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และให
ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาวพรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับแจงคําสั่งลงโทษ
ของผูอุทธรณ    สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนและสํานวนการดําเนินการทางวินัยพรอม
ทั้งคําชี้แจงของตน (ถามี)  ไปยังฝายเลขานุการของ ก.อ.พ.ร. ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อุทธรณจากผูบังคับบัญชาชั้นตน 

(2) เมื่อฝายเลขานุการของ ก.อ.พ.ร. ไดรับเรื่องอุทธรณตามขอ 10  วรรคสอง หรือวรรคสามแลวแต
กรณีแลว  ใหรวบรวมหลักฐานตาม  (1)  ใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง 

(3) เมื่อฝายเลขานุการของ ก.อ.พ.ร. ไดรับเรื่องอุทธรณและเอกสารตาม (1) หรือ (2) แลวใหนําเรื่อง
เสนอให ก.อ.พ.ร.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณนั้นใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูอุทธรณยื่น
หรือสงหนังสืออุทธรณตามขอ 10 

ขอ 14  การพิจารณาอุทธรณ   ให ก.อ.พ.ร. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวน  หรือการพิจารณา 
ในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย  ในกรณีจําเปนและสมควร ก.อ.พ.ร. อาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่ เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ   
หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก  ก.อ.พ.ร. พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจา
ไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได 
 ในกรณีที่นัดใหผู อุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูบังคับบัญชา 
ผูส่ังลงโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือใหขาราชการ 
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หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ  เปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมนั้นได  ทั้งนี้ ใหแจง
ลวงหนาตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูที่ส่ังลงโทษหรือผูแทนเขาฟง
คําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 
 ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา  ก.อ.พ.ร.  เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม     
เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม  ก็อาจใหมีการสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน   โดยจะสอบสวนเอง หรือใหคณะกรรมการสอบสวน 
ชุดเดิมสอบสวนเพิ่มเติมก็ได 

 ขอ 15  เมื่อ ก.อ.พ.ร. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว 
(1) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองชอบดวยกฎหมายและระดับโทษเหมาะสมกับความผิดแลวให

มีมติยกอุทธรณ 
(2) ถา เห ็นว าการสั ่งลงโทษชอบด วยกฎหมาย  แต เห ็นว าระด ับโทษย ังไม เหมาะสม 

กับความผิด  ใหมีมติใหเปลี่ยนแปลงสถานโทษหรืออัตราโทษใหเหมาะสมกับความผิด 
(3) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย ใหมมีติเพิกถอนคําสั่งและใหดําเนินการใหม 

ใหถูกตองเหมาะสม 
(4) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัย

หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยใหมีมติใหยกโทษ 
(5) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
 ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปนความผิดในเรื่องเดียวกัน  
โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ   แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ   
หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณ
แลว  ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่ เปนคุณ
เชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 
 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหบันทึกเหตุผลการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุม
และใหถือรายงานการประชุมเปนคําวินิจฉัยของ  ก.อ.พ.ร. 

 ขอ 16  เมื่อ  ก.อ.พ.ร.  ไดมีมติตามขอ 15  แลวใหดําเนินการใหมีการสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตาม
มตินั้ นในโอกาสแรกที่ทํ า ได   ในกรณีที่ มี เหตุผลความจํ า เปนจะใหมี ก าร รับรองรายงาน 
การประชุมกอนก็ได  ทั้งนี้ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษ  ดําเนินการตามมติดังกลาวโดยเร็ว   
และในการแกไขคําสั่งลงโทษใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ขอ 17  เมื่อ  ก.อ.พ.ร.  ไดมีมติตามขอ  15  แลว  หาก  ก.อ.พ.ร.  เห็นวาเรื่องใดสมควรรายงานตอ
สภามหาวิทยาลัย   ก็ใหรายงานสภามหาวิทยาลัย  และหากสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใด  
ก็ใหดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามมตินั้นโดยเร็ว 

 ขอ 18  เมื่อไดดําเนินการตามขอ 16  หรือขอ 17  แลวใหแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว  และผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปมิได 
 ในกรณีที่ ผู อุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณของ  ก .อ.พ.ร.  หรือสภามหาวิทยาลัย 
ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 ขอ 19  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การไมตอสัญญาจาง  หรือการเลิกสัญญาจาง  มีสิทธิอุทธรณตอ  ก.บ.ม.  ภายในสามสิบวัน
นับแตไดรับการแจงการดังกลาว   

หลักเกณฑ  วิธีการอุทธรณ  และการพิจารณาอุทธรณ  ใหดําเนินการตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
 

หมวด  2 
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 

------------------------------ 
 ขอ 20  ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใด เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความ
คับของใจ   เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา   ยกเวนการสั่งลงโทษหรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ  ก.อ.พ.ร.  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําสั่ง   
 การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในหมวดนี้ 

 ขอ 21  ขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใด เหน็วาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความ
คับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชาในกรณีใดกรณหีนึ่งดังตอไปนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขได 

(1) กรณีถูกสั่งพักราชการ  ส่ังพักงาน  ใหออกจากราชการ  หรือใหออกจากงานไวกอน 
(2) กรณีเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตน 

ใหถูกตองตามกฎหมาย 
(3) กรณีมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีตอตน  กรณีใด 

กรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางใน

เร่ืองถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สถานภาพทางกายและสุขภาพ  สถานะของ
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บุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรมหรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอกฎหมาย   

(ข) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ  หรือ 
(ค) ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องเปนเหตุใหไมไดรับสิทธิ

ประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 

 ขอ 22  เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูอยูใตบังคับ
บัญชา  เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกันควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน  ฉะนั้นเมื่อผูอยูใต
บังคับบัญชาเห็นวาตนไมไดความเปนธรรม  หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาตามขอ 21  และมีความประสงคที่จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา  ใหผูบังคับบัญชานั้น  
ใหโอกาสและรับฟง หรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหา 
ที่เกิดขึ้นในชั้นตน  
 ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ  หรือผูบังคับบัญชามิไดดําเนินการใด ๆ  ภายใน
สิบหาวันนับแตวันไดรับทราบความประสงคของผูอยูใตบังคับบัญชา  หรือดําเนินการปรึกษาหารือแลว
ไมไดรับคําชี้แจง  หรือไดรับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจก็ใหรองทุกขตามขอ  23 

 ขอ 23  การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน  ก.อ.พ.ร.  โดยใหรองทุกขไดสําหรับตนเอง
เทานั้น  จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทนไมได 
 หนังสือรองทุกขตองลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูรองทุกข  และมีสาระสําคัญที่แสดง
ขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ  เนื่องจาก 
การกระทําหรือมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางไร  และความประสงคของการรองทุกข 
 ผูรองทุกขมีสิทธิขอแถลงการณดวยวาจาประกอบการรองทุกขไดและใหนําขอ 6 วรรคสาม   
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 24  ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการ  ก.อ.พ.ร. ได และใหนําขอ 8  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 25  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 
(1) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกข  ใหถือ

วันที่ผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง  เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง  และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบพรอมกับ
มอบสําเนาคําสั่งใหกับผูถูกสั่ง  แลวทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจงและลงลายมือช่ือ 
ผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งไดโดยตรง  และไดแจงเปนหนังสือ 
สงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง  ณ  ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
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ของทางราชการโดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกสั่งลง
ลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งสงกลับคืนมาเพื่อเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี้เมื่อลวง
พนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาว 
หรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบ
คําสั่งกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับแจงคําสั่งแลว 

(2) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูถูกสั่งโดยตรง ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยัน
วาผูถูกสั่งรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

(3) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูถูกสั่งโดยไมไดมีคําสั่งใด ๆ ใหถือวันที่ผูถูกสั่งควรได 
ทราบถึงการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาดังกลาว  เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

 ขอ 26  การยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขใหนําขอ  10  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

 ขอ 27  เมื่อไดรับเรื่องรองทุกขแลวใหดําเนินการตามขอ  13  โดยอนุโลม 

 ขอ 28  รองทุกขที่จะรับไวพิจารณาไดตองยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามขอ 20  และเปน 
รองทุกขที่ถูกตองตามขอ  23 
 ในกรณีที่มีปญหาวารองทุกขรายใดเปนรองทุกขที่รับไวพิจารณาไดหรือไม  ให ก.อ.พ.ร. เปน 
ผูวินิจฉัย  หาก  ก.อ.พ.ร.  มีมติไมรับรองทุกขไวพิจารณาใหแจงมตินั้นใหผูรองทุกขและผูบังคับบัญชา 
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว  และผูรองทุกขจะรองทุกขตอไปมิได 
 เร่ืองรองทุกขรายใด  เปนรองทุกขที่รับไวพิจารณาได   ให  ก.อ.พ.ร.  พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จสิ้น
ภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ผูรองทุกขยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขตามขอ  26 

 ขอ 29  ผูรองทุกขจะถอนรองทุกขก็ไดและใหนําขอ  12  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 30  การพิจารณาเรื่องรองทุกข  ให ก.อ.พ.ร. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอ
ผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข  ในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือ
บุคคลใด  หรืออาจขอใหผูแทนหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือบุคคลใด 
มาใหถอยคําหรือช้ีแจงเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  ใหนําขอ  14  วรรคสอง  และวรรคสามมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
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ขอ 31  เมื่อ  ก.อ.พ.ร.  ไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขแลว   
(1) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้น  ถูกตอง

ตามกฎหมายแลว  หรือการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน 
ขอ  21 (3)  ใหมีมติยกคํารองทุกข 

(2) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นไม
ถูกตองตามกฎหมาย  ใหมีมติแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น  หรือ
ใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย 

(3) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกข นั้น  ถูกตอง
ตามกฎหมายแตบางสวน  และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน  ใหมีมติใหแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย   

(4) ถ า เห็นว าก ารปฏิบั ติ ของผู บั งคับบัญชาต อ ผู ร อ งทุ กขมี ลั กษณะตามข อ  2 1 ( 3 )  
ใหมีมติใหแกไขหรือถาแกไขไมไดใหส่ังดําเนินการประการอื่น  หรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควร  
เพื่อใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการคับของใจ  ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียม 
ของทางราชการ 

(5) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและ 
มีความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
 การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเหตุผลการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงาน 
การประชุมและใหถือรายงานการประชุมเปนคําวินิจฉัยของ  ก.อ.พ.ร. 
 ในกรณี  ก .อ .พ .ร .  เห็นสมควรรายงานตอสภามหาวิทยาลัย  ใหนําขอ  17 มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม  

 ขอ 32  เมื่อ  ก.อ.พ.ร.  หรือสภามหาวิทยาลัยไดมีมติแลวใหแจงใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตาม
มตินั้นโดยเร็ว  และแจงใหผูรองทุกขทราบดวย  ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงาน
การประชุมกอนก็ได  และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามมติดังกลาวโดยเร็ว 

 ขอ  33   ในกรณีที่ ผู รองทุกขไมพอใจในคําวินิจฉัยของ  ก.อ.พ.ร. หรือสภามหาวิทยาลัย   
ผูรองทุกขมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได  ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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หมวด 3 
การนับระยะเวลา 

------------------------------ 

 ขอ 34  การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น
เปนวันเริ่มนับระยะเวลา  แตถาเปนการนับเวลาตอเนื่อง  ใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิม
เปนวันเริ่มระยะเวลาใหม  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการใหนับวัน
เร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 35  กรณีที่มีการยื่นอุทธรณหรือรองทุกขไวแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ          และ
การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณหรือรองทุกขยังไมแลวเสร็จ  ให ก.อ.พ.ร. หรือ  ก.บ.ม.พิจารณาวินิจฉัย
เร่ืองอุทธรณหรือรองทุกขนั้นตอไป   ตามกฎ ระเบียบ หรือ ขอบังคับที่ใชอยูในขณะที่มีการยื่นอุทธรณหรือ
รองทุกขนั้น 
    
                         ประกาศ  ณ  วันที่   10  กุมภาพันธ  พ.ศ.2552 
 
      (ลงชื่อ)    พลตํารวจเอกเภา     สารสิน 
                                (เภา     สารสิน) 
                                         นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 


