
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการอุทธรณคําสั่งลงโทษและการ     
รองทุกขกรณีที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหเกิดความเปนธรรมและ
ถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) และ (๑๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ และหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ ๖๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ.  
๒๕๕๒” 
 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒)  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอทุธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 (๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแยง
กับขอบังคับนีใ้หใชขอบังคบันี้แทน 
 

 ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”     หมายความวา     สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 “มหาวิทยาลัย”            หมายความวา     มหาวิทยาลัยมหิดล 



 ๒ 

 “ขาราชการ”   หมายความวา     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน)ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึงพนักงาน         
เงินรายไดซ่ึงสวนงานไดจางใหปฏิบัติงานอยูกอนวันที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับและยังไมครบกําหนดการจางใหเปนพนักงานเงินรายไดและ
ปฏิบัติงานอยูตอไปจนครบการจาง 

“ลูกจางมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ลูกจางมหาวิทยาลัยมหิดล 
 “คณะกรรมการ”   หมายความวา     คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
 “ประธาน”            หมายความวา      ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

“การอุทธรณ”       หมายความวา      การอทุธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั  

 “การรองทุกข”     หมายความวา       การรองทุกขกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือ      
มีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ไมรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการ        
ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 

 ขอ ๕ การอุทธรณและการรองทุกขเร่ืองใดที่มีขอบังคับกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับในเรือ่งนั้น 
 

ขอ ๖  การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานัน้เปนวนั
เร่ิมนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุดถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 

 ขอ  ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

 

 ขอ  ๘ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย  
(๑)   ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากพนกังานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร  จํานวนสามคน 
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชกิสภาคณาจารย จํานวนหนึ่งคน 
(๔)   กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการ ตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และตําแหนงประเภททั่วไป 

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวนหนึ่งคน   
(๕)  กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และ

ตําแหนงประเภทสนับสนุน จํานวนหนึ่งคน 



 ๓ 

 
(๖)  กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน โดยใหกรรมการดังกลาวเขารวมเปน

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีเร่ืองอุทธรณและรองทุกขของลูกจางมหาวิทยาลัยเทานั้น 
(๗)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผูทรงคณุวุฒิที่มีประสบการณดานการ

บริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไมไดเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง หรือดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัย จํานวนสองคน 

ใหคณะกรรมการตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการก็ได 
 หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒) - (๖) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๙  คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกใหมได 
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม

ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการเดิมพนจากตําแหนง 
กรณีที่ยังมิไดแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะ

ไดแตงตั้งคณะกรรมการใหม  
 ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด  ใหดําเนินการแตงตั้งประธานหรือเลือก
กรรมการใหมแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนประธาน
หรือผูซ่ึงไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการตามขอ ๘ (๒) – (๖) 
พนจากตําแหนงตามประเภทการไดมา ใหถือวาประธานหรือกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการดวย 
 

 ขอ ๑๐ การประชุมตองมีกรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทีม่ีสิทธิเขารวม
ประชุม  จึงจะเปนองคประชมุ   
 ในการประชุม  ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 

ในการประชุม  ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหรือมีเหตุคัดคานตามขอ ๑๕ 
และขอ ๒๗ และประธานไดแจงกรรมการผูนั้นมิใหเขาประชุมแลว กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมากของผูเขาประชุม  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข  พรอมเสนอความเห็นและ      
ขอวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขนั้นตอสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ
และการรองทุกข ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 
 
 



 ๔ 

หมวด ๒ 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 

 ขอ ๑๒ การอทุธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในหมวดนี ้

ยกเวนในกรณขีาราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหใชสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 ขอ ๑๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได  และใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําสั่ง 
 การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาตนเองได           
ถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร พรอมลงลายมือช่ือและที่อยูของผูอุทธรณ 
 ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ         
ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจานั้นตอประธานโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ  
 

 ขอ ๑๔  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได  สวนการขอตรวจหรือคดับันทึกถอยคาํบุคคล  พยานหลักฐานอื่น  
หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณาถึง
ประโยชนในการรักษาจรรยาบรรณและวนิัย ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรือ่งๆ ไป   

สําหรับการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก หากผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษพิจารณาแลวเห็นวา
พยานหลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการอุทธรณจะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดยไม
ระบุช่ือบุคคลก็ได 

 

 ขอ ๑๕ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้

(๑)   รูเห็นเหตกุารณในการกระทําผิดวินยัทีผู่อุทธรณถูกลงโทษ 
(๒)  มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินยัที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(๔)  เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรอืรวมบิดาหรอืมารดากับผูกลาวหา

หรือผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
(๕)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม 

 การคัดคานคณะกรรมการนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ 
หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ 
 



 ๕ 

 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น
ก็ได  ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น เวนแตประธานพจิารณาเห็นวาการ
ใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและ  
เปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได 
 

 ขอ  ๑๖ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง
ลงโทษเปนวันไดรับทราบคําสั่ง 
 ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษ  และผูแจงไดแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษแลว  ใหทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่แจง และ          
ลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน  โดยถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับทราบ
คําสั่ง 
 ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง  และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และให
ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษและสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน   
หนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา      
ผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษ      
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษไดรับทราบคําสั่งแลว 
 

 ขอ  ๑๗  การอุทธรณใหทําหนังสือถึงประธาน พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งชดุ 
 การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงตอประธานโดยตรง หรือผานผูบังคับบัญชาก็ได และ
ใหผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๑๘ 
 ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง  ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ 
 ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันยื่นหรือสงหนังสือ
อุทธรณ เมื่อไดรับหนังสือแลวใหผูรับหนังสือดําเนินการตามวรรคสาม 
 เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน 
 
 
 



 ๖ 

 ขอ  ๑๘ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๑๗ ใหผูบังคับบัญชานั้น
ลงรับหนังสืออุทธรณตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ แลวสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูส่ัง
ลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษจัดสงหนังสือ
อุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสอบสวนหรือ
การพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
(ถามี) ไปยังประธานภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ  

 

 ขอ  ๑๙  เร่ืองอุทธรณที่จะรบัไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ ตามขอ ๑๓ 
และยืน่หรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับทราบคําสั่ง  และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสืออุทธรณ 
 ในกรณีที่มีปญหาว า เรื่ องอุทธรณรายใดเปน เรื่ องอุทธรณที่ จะรับไวพิ จารณาไดห รือไม                       
ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมตินั้นใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว  
 

 ขอ ๒๐  ผูอุทธรณจะขอถอนเรื่องอุทธรณกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได 
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ  เมื่อไดถอนอุทธรณแลว  การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ 
 

 ขอ ๒๑ การพิจารณาเรื่องอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาจากสํานวนการสอบสวนหรือการพิจารณา
ในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือ
บุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคล
ใดๆ มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจา
ไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได 
 ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษ
หรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ใหแจงลวงหนาตาม
ควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาวใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือ ผูแทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได   
 ในการพิจารณาอุทธรณ  ถาคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิม
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 ขอ ๒๒  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินจิฉัยตอ
สภามหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉยัจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติ
ดังนี ้

(๑)   ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมตยิกอุทธรณ 
(๒)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองและ/หรือไมเหมาะสมกับความผิดประการใดใหมีมตแิกไข

เปล่ียนแปลง ใหถูกตองและเหมาะสม 
(๓)  ถาเหน็วาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย ให

มีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณ ี
 ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่องเดียวกัน โดยมี
พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว 
และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของ      
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะเดียวกันอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติให        
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 
  

 ขอ ๒๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยอุทธรณและมีมติประการใด  ใหแจงผูอุทธรณเพื่อทราบและ
แจงผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว 
 

หมวด ๓ 
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 

 

 ขอ ๒๔  การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 
 

ขอ ๒๕  เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการ   
รองทุกขกับผูอยูใตบังคับบัญชา เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกัน  ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน 
ฉะนั้นเมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีปญหา โดยเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข  และแสดงความประสงคที่จะ
ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข  ใหผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
นั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นตน 

ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับ 
คําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตอประธาน โดยผานผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกข ดังนี้  

 
 



 ๘ 

(๑) กรณีผูรองทุกขสังกัดคณะ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตอคณบดี หรือหัวหนาสวนงานเรยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะ หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  

เวนแตเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากคณบดีหรือหัวหนาสวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี 

(๒) กรณีที่ผูรองทุกขสังกัดสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี 
(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากอธิการบดีใหยื่นตอประธาน 
 

ขอ ๒๖ การรองทุกข ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืน
รองทุกขแทนไมได  และใหรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

หนังสือรองทุกขตองลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่
แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางไร  และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่อง
รองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน 
 

 ขอ  ๒๗ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตแุหงการรองทุกข 
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องรองทุกข 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 
(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับ

ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข 
(๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขเสียความเปนธรรม 

 การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสือรองทุกขหรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณารองทุกขนั้น     
ก็ได  ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวา
การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจรงิและ
เปนธรรม  จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 
 
 
 



 ๙ 

  ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 
(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขมีคําสั่งเปน

หนังสือตอผูรองทุกข  ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข 
  ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และผูแจงไดแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา  
คําสั่งใหผูถูกสั่ง  แลวทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง และลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรู
เห็นไวเปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
    ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งไดโดยตรง ใหดําเนินการตามขอ ๑๖ วรรคสาม
โดยอนุโลม  

(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง 
ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้น เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข 

(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขกระทําไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตอ         
ผูรองทุกข โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกขดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 

ขอ ๒๙ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน พรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด โดยยื่น
ผานผูบังคับบัญชาที่ เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๒๕ และให
ผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๓๐  

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนงัสือรองทุกข 

ในกรณีสงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน        
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข 

เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ไดโดยยื่นหรือสงโดยตรงตอประธาน 

 

ขอ ๓๐  เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๒๙ ใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหง
การรองทุกข ดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนที่ทําใหผูรองทุกขเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือ      
คับของใจเพื่อทําความเขาใจ และใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาว พรอมหนังสือรองทุกขรวมถึงเอกสาร
หลักฐาน (ถามี) ไปยังประธานภายในสามสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

ในกรณีที่ยื่นโดยตรงตอประธาน ใหประธานสงหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวา
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการตามวรรคแรก 
 



 ๑๐ 

ขอ  ๓๑ เร่ืองรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องรองทุกขที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๒๖ 
และยื่นหรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข และใหคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชา    
ผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไดดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนแลว 
 ในกรณีที่มีปญหาวา เรื่ องรองทุกขรายใดเปนเรื่องรองทุกขที่ จะรับไวพิจารณาไดหรือไม                      
ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย  และแจงมตินั้นใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว  
 

ขอ ๓๒  ผูรองทุกขจะขอถอนเรื่องรองทุกขกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขเสร็จ
ส้ินก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปน
อันยุติ 

 

ขอ ๓๓ การพิจารณาเรื่องรองทุกข หากมีกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจง (ถามี) หรือขอใหผูที่เกี่ยวของในเรื่องรองทุกขมาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หากประธานเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแก
การพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาเสียก็ได  แตหากใหผูรองทุกขมา
แถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบเพื่อใหมาแถลงแก
หรือมอบหมายใหผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมดวย 
 

 ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องรองทุกขแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยตอสภา
มหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติดังนี้ 

(๑)  ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขถูกตองตามกฎหมายและหรือ
เปนธรรมแลวใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมถูกตองและหรือไมเปน
ธรรม ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายและหรือไมเปนธรรมนั้น  
หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองและเปนธรรม  

(๓) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ถูกตองตามกฎหมายและ
หรือเปนธรรมบางสวน  และไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมาย 

(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความเปน
ธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

 

ขอ ๓๕ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและมีมติประการใด  ใหแจงผูรองทุกขเพื่อทราบ 
และแจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
โดยเร็ว 

 
 



 ๑๑ 

หมวด ๔ 
          บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ไดมกีารยืน่เรื่องอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขไวกอนวนัที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ      
ใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทกุข พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอทุธรณและการรองทุกข
ของพนกังานและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ 

 

ขอ ๓๗ ในระหวางทีย่ังไมมกีารแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทกุข พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๐  และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ 

 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒  เมษายน ๒๕๕๒              

               
        ( ศาสตราจารย นายแพทย วจิารณ  พานิช) 
                             นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 


