
     งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัย 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

 

 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย
ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ดังนี้  
 

  1. ผู้อุทธรณ์ 
    พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ถูกสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วินัย โดยให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น  
 

  2. รูปแบบกำรอุทธรณ์ 
 

 2.1  กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง  
 ได้แก่ ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน  

 

     2.2  กำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
 ได้แก่ ค าสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

 

     2.3  หนังสืออุทธรณ์ 
 การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือ ถึงประธาน ก.อ.พ.ร. แล้วแต่กรณี โดยใช้ถ้อยค าสุภาพ
และมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับการติดต่อประสานงาน 
(2) วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษทางวินัย 
(3) ข้อเท็จจริง เหตุผล หรือข้อกฎหมาย ที่ยกข้ึนเป็นข้อคัดค้านค าสั่งลงโทษทางวินัย 
(4) ค าขอหรือข้อความที่แสดงความประสงค์ของผู้อุทธรณ์ 
(5) ลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
(6) ส าเนาค าสั่งลงโทษทางวินัย 
(7) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ให้ผู้อุทธรณ์จัดท าส าเนาพร้อมรับรองถูกต้องมาด้วย จ านวน 1 ฉบับ” 

 

     2.4 กำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ 
     หากผู้อุทธรณ์มีความประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.พ.ร. ให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือจะท าหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วย
วาจาก่อนที่จะมีการเริ่มพิจารณาอุทธรณ์  
     ในกรณีที่ ก.อ.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
 

 2.5 สิทธิน ำทนำยควำมหรือท่ีปรึกษำของตนเข้ำมำในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
     ผู้อุทธรณ์มีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาได้ การใดที่
ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์ ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้อุทธรณ์ เว้นแต่ผู้อุทธรณ์จะ
คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น  
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  3. ระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ 
     การยื่นอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษทางวินัย  

 

  4. กำรยื่นอุทธรณ์ 
   ให้ผู้ อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์พร้อมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี ) ต่อประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) โดยสามารถยื่นได้ 3 วิธี ดังนี้ 
  4.1 ยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายเลขานุการ ก.อ.พ.ร. งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   4. 2 จัดส่งตามระบบธุรการของมหาวิทยาลัย หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังงานวินัยและ
จรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  
    4.3 ยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาของตน 

 
 

  5. สิทธิในกำรคัดค้ำนกรรมกำรผู้พิจำรณำอุทธรณ์ 
     ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
     5.1 เป็นคู่กรณีกับผู้อุทธรณ์ 
     5.2 เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณีหรือผู้อุทธรณ์ 
     5.3 เป็นญาติของคู่กรณีหรือผู้อุทธรณ์ คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือ
เป็นพี่น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
     5.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
หรือผู้อุทธรณ์ 
     5.5 เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีหรือผู้อุทธรณ์ 
     5.6 กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
    การยื่นคัดค้าน การพิจารณาค าคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 

  6. สิทธิในกำรตรวจดูหรือขอคัดส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดส าเนารายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนได้ รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยค าบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษด้วย 
    ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้อุทธรณ์ขอมานั้น มีส่วนที่ต้องห้ามเปิดเผย มหาวิทยาลัย 
จ าเป็นต้องสั่งมิให้เปิดเผย หรืออาจลบ หรือตัดทอนบางส่วน หรือท าประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

 7. กำรขอถอนอุทธรณ์  
 กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์แล้ว และต่อมา มีความประสงค์ที่จะขอถอนอุทธรณ์ สามารถ
ยื่นหนังสือขอถอนอุทธรณ์ได้ ก่อนที่ ก.อ.พ.ร. จะพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้น โดยวิธียื่นให้ด าเนินการตาม
ข้อ 4. ของเอกสารนี้ โดยเมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์เป็นอันระงับ 
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 8. สิทธิในกำรฟ้องคดี   
   หลังจากท่ีมีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้รับทราบและมีความประสงค์ที่จะโต้แย้งผลการพิจารณาวินิจฉัย ผู้อุทธรณ์มี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยท าค าฟ้องเป็นหนังสือและยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองชั้นต้น ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบผลการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 
 

  ท่านสามารถดาว์นโหลดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องได้ทาง
เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล หมวด อุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม https://hr.kku.ac.th หรือ 
QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 

  ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
   งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร  0 4320 2358 โทรศัพท์ภายใน 48696 และ 48713 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงเมื่อ เดือนสิงหาคม 2561 

https://hr.kku.ac.th/

