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ข้อบังคับ  ก.อ.ร. 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

คําสั่งให้ออกจากราชการและคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
พ.ศ.  2560 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗/๔  และประกอบมาตรา  17/5  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  (ก.อ.ร.)  จงึออกข้อบังคับ  ก.อ.ร.  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับ  ก.อ.ร.  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการและคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  พ.ศ.  2560”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ในข้อบังคับ  ก.อ.ร.  นี้ 
“ก.อ.ร.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
“ประธาน  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
“เลขานุการ  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“ที่ประชุม  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  ที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“คณะอนุกรรมการ  ก.อ.ร.”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  

ที่  ก.อ.ร.  แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.อ.ร.  มอบหมาย 
“สํานวนการสอบสวน”  หมายความว่า  สํานวนการสอบสวนกรณีมีคําสั่งให้ออกจากราชการ

หรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 4 ให้ประธาน  ก.อ.ร.  เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้  ก.อ.ร.  มีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้   
ข้อ 5 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้  มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

หมวด  1 
การย่ืนอุทธรณ์และการดําเนินการก่อนการพิจารณา 

 
 

ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ  ก.อ.ร.  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับนี้ 

ความในวรรคหน่ึง  มิให้ใช้บังคับกับการถูกสั่งให้ออกจากราชการ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(๑) เม่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม  ศึกษา  ผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ 

(๒) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตําแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงอยู่ 

(๓) เม่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร   

(๔) ถูกจําคุกในความผิดที่มิใช่กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ 7 การอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเร่ืองเฉพาะตัว

ต้องกระทําด้วยตนเอง   
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้  ผู้อุทธรณ์ 

จะมอบหมายให้ทายาทโดยธรรมหรือบุคคลอื่นในกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรม  ทําการอุทธรณ์แทนได้ 
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะใช้สิทธิ

อุทธรณ์เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ทายาทผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดหรือทายาทคนหน่ึงคนใดของผู้นั้น 
มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คําสั่งแทนได้ 

ข้อ 8 การอุทธรณ์ต้องย่ืนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  สําหรับ
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงยังไม่ได้ย่ืนอุทธรณ์ 
แต่ถึงแก่ความตายในระยะเวลาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ทายาทของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ 9 การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  โดยใช้ถ้อยคําสุภาพและมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ  ตําแหน่ง  สังกัด  และที่อยู่สําหรับการติดต่อเก่ียวกับการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
(๒) วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ 
(๔) คําขอของผู้อุทธรณ์ 
(๕) ลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์   
(6) คําสั่งลงโทษทางวินัย   
ในการอุทธรณ์  หากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อ  ก.อ.ร.  ให้แสดงความประสงค์ไว้ใน

หนังสืออุทธรณ์  หรือจะทําเป็นหนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  โดยย่ืนหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจา
ต่อสํานักงานในวันย่ืนหนังสืออุทธรณ์ก็ได้ 
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ข้อ 10 การยื่นอุทธรณ์ตามข้อ  9  ให้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์พร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ
ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือย่ืนต่อ
สํานักงาน   

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดส่ง
อุทธรณ์และสํานวนการดําเนินการสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไปยังประธาน  
ก.อ.ร.  โดยเร็ว 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้วันที่สถาบันอุดมศึกษาประทับตรารับหนังสือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
ว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันรับอุทธรณ์ 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นที่  ก.อ.ร.  กําหนด  ให้ถือวันที่ 
ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง  หรือวันที่  ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันย่ืนอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะย่ืนหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ทําเป็น
หนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  หาก  ก.อ.ร.  พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์นั้นแล้วเสร็จก่อน  ให้คําแถลงการณ์นั้นตกไป 

ข้อ 11 ในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารดังต่อไปน้ี
ให้สํานักงานภายในเจ็ดวัน 

(๑) หนังสืออุทธรณ์ 
(๒) สําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์ 
(๓) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(๔) คําคัดค้านกรรมการสอบสวน  (ถ้ามี) 
(๕) รายงานการประชุมของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการ

พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) สํานวนการสอบสวนและหลักฐานการสอบสวนท้ังหมดในกรณีตามมาตรา  49   

หรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  57  พร้อมบัญชีเอกสาร 
(๗) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวกับการสอบสวนและการพิจารณาลงโทษทางวินัย 
เม่ือสํานักงาน  ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามข้อ  10  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จัดส่งสําเนาอุทธรณ์และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ให้  ก.อ.ร.  เพื่อพิจารณา
ภายในเจ็ดวันและรายงานให้  ก.อ.ร.  เพื่อทราบในการประชุมคร้ังถัดไป   

ข้อ 12 เม่ือสํานักงาน  ได้รับเอกสารตามข้อ  11  จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้วให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน  สรุปสํานวนเสนอต่อ  ก.อ.ร.  เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร 
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หมวด  ๒ 
การพิจารณาอุทธรณ ์

 
 

ข้อ 13 อุทธรณ์ที่  ก.อ.ร.  จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นไปตามข้อ  9  และยื่นหรือส่งภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ  8 

ในกรณีที่  ก.อ.ร.  เห็นว่าหนังสืออุทธรณ์ที่ย่ืนไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น  อ่านไม่ออก  อ่านไม่เข้าใจ 
มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง  หรือไม่ลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์  ก.อ.ร  มีอํานาจสั่งให้ 
ผู้อุทธรณ์แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าผู้อุทธรณ์มิได้ปฏิบัติตามก็ให้มีมติไม่รับอุทธรณ์   

กรณีอุทธรณ์ที่ย่ืนเม่ือพ้นระยะเวลาตามข้อ  8  หากกรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม  ก.อ.ร.  มีอํานาจรับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาได้ 

ข้อ 14 การนับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ 
(๑) กรณีที่ผู้อุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่ง

ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ให้นับแต่วันที่ประธาน  ก.อ.ร.  ได้รับอุทธรณ์พร้อมเอกสารตามข้อ  11  
ครบถ้วนจากสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) กรณีที่ผู้อุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อสํานักงาน  ให้นับแต่วันที่สํานักงานได้รับอุทธรณ์ 
ข้อ 15 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการ  ก.อ.ร.  โดยทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุ 

แห่งการคัดค้านย่ืนต่อประธาน  ก.อ.ร.  ภายในระยะเวลาอุทธรณ์  ถ้ากรรมการ  ก.อ.ร.  ผู้นั้นมีเหตุ 
อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือการกระทําผิดวินัย 
ที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(๒) มีส่วนได้ส่วนเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์  
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้สั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัย 
(๕) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการสั่งให้ออกจากราชการหรือการดําเนินการทางวินัย 
(๖) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  

อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์ 
เม่ือประธาน  ก.อ.ร.  ได้รับหนังสือคัดค้าน  ให้แจ้งกรรมการ  ก.อ.ร.  ทราบก่อนเริ่มพิจารณาอุทธรณ์

เพื่อให้พิจารณาว่าสมควรถอนตัวหรือไม่  กรรมการ  ก.อร.  ซึ่งมีกรณีตามวรรคหน่ึง  อาจขอถอนตัวจาก
การพิจาณาอุทธรณ์  เว้นแต่การถอนตัวนั้นจะมีผลกระทบต่อองค์ประชุม  ก.อ.ร.  อาจใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาขอให้กรรมการ  ก.อ.ร.  เข้าร่วมประชุมต่อไปได้   
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กรณีที่กรรมการ  ก.อ.ร.  มิได้ขอถอนตัว  ให้ที่ประชุม  ก.อ.ร.  พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน 
ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือให้
แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบ  และไม่ให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์เร่ืองนั้น  เว้นแต่การให้กรรมการผู้นั้นร่วม
พิจารณาอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ย่ิงกว่า  เพราะจะทําให้ได้ความจริงและเป็นธรรม  จะอนุญาตให้ร่วม
พิจารณาอุทธรณ์ด้วยก็ได้ 

การที่กรรมการ  ก.อ.ร.  ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์หรือถอนตัวเพราะมีเหตุ
อันอาจถูกคัดค้านนั้น  ย่อมไม่กระทบถึงการกระทําใด ๆ  ที่ได้กระทําไปแล้วแม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจาก
ที่ได้มีการย่ืนคําคัดค้าน 

ข้อ 16 ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็น  ก.อ.ร.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ก.อ.ร.  ขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ  โดยแต่ละคณะให้มีอํานาจหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง  ตรวจสอบสํานวนอุทธรณ์ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  แล้วเสนอต่อ  ก.อ.ร.  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ  ก.อ.ร.  
หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก  ก.อ.ร. 

คณะอนุกรรมการ  ก.อ.ร.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ใน  ก.อ.ร.   
คนหน่ึงเป็นประธาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน  ก.อ.ร.  คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์สองคนซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่พิจารณาตามความจําเป็น  และในกรณีที่ เป็นการตรวจสอบ  
กลั่นกรองสํานวนอุทธรณ์  ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การคัดค้านอนุกรรมการ  ก.อ.ร.  ตามวรรคสอง  ให้นําข้อ  15  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ 17 ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แต่งตั้ ง เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน 

เป็นผู้รับผิดชอบสํานวน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ  ก.อ.ร.  เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 18 การพิจารณาอุทธรณ์ให้  ก.อ.ร.  พิจารณาจากสํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นและ
สํานวนการสอบสวนและให้มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการ  หรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง  ชี้แจงข้อเท็จจริง  และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม   

(๒) ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรง  หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริง  และจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม 
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ในกรณีที่  ก.อ.ร.  เห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตาม  (๑)  ถึง  (3)  
อาจเป็นผลร้ายหรือไม่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์  ให้เลขานุการ  ก.อ.ร.  มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ให้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสไดโ้ต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในระเวลาที่  ก.อ.ร.  กําหนด 

ข้อ 19 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา  ให้  ก.อ.ร.  รับฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา
ของผู้อุทธรณ์ทุกกรณี  และผู้อุทธรณ์มีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนพิจารณา
ของ  ก.อ.ร.  ได้คนหน่ึง  การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระทําลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์และ  ก.อ.ร.   
ให้ถือว่าเป็นการกระทําแทนผู้อุทธรณ์  เว้นแต่ผู้อุทธรณ์จะได้คัดค้านเสียในขณะนั้น  และหาก  ก.อ.ร.  
พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  จะให้งดการแถลงการณ์ 
ด้วยวาจาก็ได้ 

หากสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะมาแถลงแก้  ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวนหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมคร้ังนั้นได้  ทั้งนี้   
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 

ข้อ 20 เม่ือความปรากฏแก่  ก.อ.ร.  ว่าผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาทตามข้อ  7  จะมีคําขอเข้ามาหรือโดยที่  ก.อ.ร.   
เรียกเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ทายาทเข้ามาแถลงชี้แจงประเด็นการอุทธรณ์  โดยให้ย่ืนคําขอเป็นหนังสือต่อ
ประธาน  ก.อ.ร.  ภายในกําหนดสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตาย  และให้  ก.อ.ร.  
ดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป  ทั้งนี้  จะวินิจฉัยเป็นผลร้ายย่ิงกว่า  แก่ผู้อุทธรณ์ที่ถึงแก่ความตายนั้นไม่ได้ 

ข้อ 21 เม่ือ  ก.อ.ร.  ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วให้มีมติหรือคําวินิจฉัย  ดังนี้ 
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการ  หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงชอบด้วยกฎหมาย

และเหมาะสมกับความผิดแล้ว  ให้มีมติยกอุทธรณ์ 
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการ  หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ให้มีมติเพิกถอนคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยนั้น 
 (ก) ถ้าการสั่งให้ออกจากราชการ  หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สารบัญญัติ  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัย  สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับ
ราชการตามเดิม  และในกรณีที่อุทธรณ์ใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้อธิการบดีพิจารณาลงโทษ 
ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรงนั้น   

 (ข) ถ้าการสั่งลงโทษนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีสบัญญัติ  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่
กฎหมายกําหนดให้ครบถ้วน  เม่ือดําเนินการครบถ้วนแล้ว  หากอธิการบดียังคงยืนยันคําสั่งให้ออกจากราชการ
หรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว  ก็ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการ
หรือคําสั่งลงโทษทางวินัย  ยืนยันคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงน้ัน   
แต่หากอธิการบดีมีความเห็นอย่างอื่นก็ให้ดําเนินการเพิกถอนคําสั่งเดิมและอาจมีคําสั่งใหม่ตามรูปคดี   
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(๓) ถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้อุทธรณ์ได้รับโทษไม่เหมาะสมกับความผิด  ให้อธิการบดีสั่งลงโทษ 
ตามมติของ  ก.อ.ร.   

ข้อ 22 คําวินิจฉัยหรือคําสั่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์ 
(๒) ชื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ 
(๓) สรุปอุทธรณ์และคําขอของผู้อุทธรณ์ 
(๔) สรุปคําแก้อุทธรณ ์
(๕) ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย 
(๖) คําวินิจฉัยแต่ละประเด็นพร้อมเหตุผล 
(๗) สรุปคําวินิจฉัยที่กําหนดให้คู่กรณีปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป 
(๘) แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
คําวินิจฉัยหรือคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  ต้องลงลายมือชื่อของ  ก.อ.ร.  ที่นั่งพิจารณาและวินิจฉัย

อุทธรณ์นั้นด้วย  ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ผู้นั้นจดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัย
หรือคําสั่งนั้นด้วย 

ข้อ 23 ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ  ก่อนที่  ก.อ.ร.  จะพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้  
โดยทําเป็นหนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ถอนอุทธรณ์ด้วยวาจาให้เลขานุการ  ก.อ.ร.   
บันทึกไว้และจัดให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เม่ือได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้เป็นอันระงับ  และให้ประธาน  ก.อ.ร.  มีคําสั่งจําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ   

การถอนอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ไม่ตัดสิทธิผู้อุทธรณ์ที่ย่ืนอุทธรณ์ใหม่ภายในระยะเวลาอุทธรณ์ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามมติและคําวินิจฉัยของ  ก.อ.ร. 

 
 

ข้อ 24 ในกรณีที่  ก .อ .ร .  มีมติตามข้อ  18  แล้วให้เลขานุการ  ก .อ .ร .  แจ้งมติให้
สถาบันอุดมศึกษาทราบโดยเร็ว 

ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งมติจากเลขานุการ  ก.อ.ร.  และเมื่อได้มีการดําเนินการตามมติ  ก.อ.ร.  เสร็จสิ้นแล้วให้
รายงานผลการดําเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปยังเลขานุการ  ก.อ.ร.  โดยเร็ว 

ข้อ 25 เม่ือ  ก.อ.ร.  ได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ  21  แล้วให้เลขานุการ  ก.อ.ร.  แจ้งคําวินิจฉัย
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือและแจ้งให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือ
คําสั่งโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบโดยเร็ว   

เม่ือ  ก.อ.ร.  มีมติตามข้อ  21  (2)  (ก)  และ  (3)  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่ง
ให้ออกจากราชการหรือคําสั่งโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
   

 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์จากเลขานุการ  ก.อ.ร.  และเม่ือได้ออกคําสั่งหรือ
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วให้แจ้ง  ก.อ.ร.  ทราบภายในเจ็ดวัน 

ข้อ 26 ในกรณีที่อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงมีคําสั่งตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ  ก.อ.ร.  ให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ   
ทั้งนี้  ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้  ระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ 
ประธาน  ก.อ.ร. 


