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การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน “การอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ” จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลั ยได้ทราบหลั กเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการอุทธรณ์ รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ได้วินิจฉัยและวางแนวทางปฏิบัติไว้ และแนวทางการวินิจฉัย
ของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทาคู่มือเล่มนี้ ผู้จั ดทาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับส่วนงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องที่จะได้นาหลักไปปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน
ให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
“กำรอุทธรณ์” เป็นกระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งการอุทธรณ์เป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) ได้กําหนด
เพื่อเป็นช่องทางในการตรวจสอบการใช้อํานาจทางปกครองอองเจ้าหน้าที่ ที่ได้มีการกระทําในทางปกครองรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การออกคําสั่งทางปกครอง และเพื่อเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้
อํ า นาจทางปกครอง จากการกระทํา ทางปกครองที่ ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย โดยที่ คู่ มือ เรื่อ ง “การอุ ท ธรณ์ อ อง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั ยมหิดล”นี้ จะเป็น การอุทธรณ์เฉพาะคําสั่งลงโทษทางวินัย เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในอ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกอ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ควำมเป็นมำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ : หากพิจารณาย้อนไปตั้งแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ส่วนราชการ (ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒) จนกระทั่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกนอก
ระบบราชการ (ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๕๐) นั้น สามารถลําดับความเป็นมาเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ได้เป็น ๒ ช่วง ดังนี้
๑. ช่วงที่มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นส่วนรำชกำร (ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๑๒ – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐)
ตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งเป็ นมหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๑๒๑ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติเพื่อปรับปรุงกิจการอองมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้ดียิ่ง อึ้น
และจัดให้มหาวิทยาลัยได้อยายตัวเป็นมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์
ในช่ ว งนี้ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดลมี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ คคลเพีย ง ๒ ประเภทเท่ า นั้น คื อ
อ้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งแนวคิดการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอองอ้าราชการพลเรือน เพื่อเป็น
ช่องทางหนึ่ งที่กฎหมายได้เปิดโอกาสให้ อ้าราชการพลเรือนที่ถูกดําเนินการทางวินัยที่จะออให้ ผู้ บังคับบัญชา
ระดับสูงอึ้นไปพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษว่าถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ และถือว่าเป็นมาตรการ
ตรวจสอบภายในอองฝ่ายบริหารเพื่อจะทําการแก้ไอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคําสั่งลงโทษใหม่ให้ถูกต้อง การอุทธรณ์
จึงเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรม
และความมั่งคงในอาชีพแก่อ้าราชการพลเรือน ทําให้ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการ
สั่งลงโทษ ๒ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่นําใช้ในการพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์อองอ้าราชการและลูกจ้าง
๑ พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๗ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
๒

ไพโรจน์ อาจรักษา, คูม่ อื อุทธรณ์และร้องทุกอ์ทางวินัย, (กรุงเทพฯ.วิญญูชน,๒๕๔๗),๑๓.

๒

มหาวิทยาลัยมหิดล คือ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๗ มำตรำ ๑๒๔ –
๑๒๘ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติร ะเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
จนกระทั่ง มีพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
(ประกำศเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗) ระบุให้ใช้บังคับกับอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ได้แก่
สถานศึกษาของรั ฐ ในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิก ารที่จัดการศึก ษาระดับอุดมศึก ษาระดับปริญญา แต่ไม่รวมถึ ง
สถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ) ทําให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
อ้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ และเพื่อ ให้
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์อองมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗๓ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำ
ด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์คําสั่ ง ลงโทษและการร้องทุกอ์กรณีที่ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
อ้อบังคับดังกล่าวใช้บังคับกับอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอองมหาวิทยาลัยมหิดล
ต่อ มา เมื่อ มหาวิท ยาลัย มหิด ลได้ มีบุค ลากรประเภทพนัก งานมหาวิท ยาลัย เพิ่ม อึ้น มา
จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์คําสั่ง ลงโทษอองพนักงานรวมถึงลูกจ้างออง
มหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ของพนักงำน
และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ช่วงที่มหำวิทยำลัยมหิดลออกนอกระบบ (เป็น หน่วยงำนในกำกับของรัฐ) (ตั้งแต่วัน ที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐)
หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนฐานะจากส่วนราชการ เป็นหน่วยงานในกํากับอองรัฐ
ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่ าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๔
๓

มำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัตวิ ่า “”หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและ

การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกอ์ และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในอ้อบังคับออง
สภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไม่กําหนดภาระหน้าที่อองตําแหน่งแต่ละ
ตําแหน่ง โดยกําหนดภาระหน้าทีอ่ องหน่วยงานแทนก็ได้
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับทีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.อ. กาหนดตามมาตรา ๑๔(๓)
๔

มำตรำ ๕ ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น

มหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคล

๓
และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ มหาวิทยาลัย
ได้ออกอ้อบังคับหรือประกาศอองมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในส่วนอองการอุทธรณ์ นั้น มหาวิทยาลัยได้ ออกอ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกอ์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยอ้อบังคับฯดังกล่าวระบุให้ยกเลิกอ้อบังคับเดิมที่ใช้ในช่วงที่มหาวิทยาลัย
เป็นส่วนราชการจํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้อ้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกอ์ พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไอเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ อ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกอ์อองพนักงานและลูกจ้างอองมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไอเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
รายละเอียดตามอ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกอ์ พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย โดยที่ยังคงหลักการเดิมอยู่
คือ ให้อ้าราชการที่ถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกอ์ โดยผู้อุทธรณ์จะต้องยื่น หนังสืออุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทราบคําสั่งลงโทษ และอุทธรณ์ได้เฉพาะเรื่องอองตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นไม่ได้ โดยหนังสืออุทธรณ์
ต้องลงลายมือชื่อและตําแหน่งอองผู้อุทธรณ์ และต้องประกอบด้วยสาระสําคัญที่แสดงอ้อเท็จจริงและเหตุผลในการ
อุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และความประสงค์อองผู้อุทธรณ์
ยกเว้นกรณีอ้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (ได้แก่ ปลดออก และไล่ออก) ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไอเพิ่มเติม
ในการจัดทําคู่มือการอุทธรณ์อองผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์ และ
เพื่อตอบสนองแนวนโยบายอองผู้บริหารที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อองมหาวิทยาลัย
แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวอ้องกับการดําเนินการทางวินัยออง
ส่ ว นงานและมหาวิ ท ยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ Management for Self-Sufficiency and Sustainable
Organization อองแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ในส่วนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาส่ วนงานให้ มีธ รรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อให้การดําเนินการสอดคล้ องกับนโยบายออง
มหาวิทยาลัยในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบ ด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ Value
for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/
มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หลั ก เปิ ด เผย/โปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก การกระจาย อํ า นาจ
(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law)

มหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับอองรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น”

๔

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ บริห ารอองมหาวิทยาลั ย/ส่ วนงานได้ทราบหลั กเกณฑ์ วิธีการและอั้นตอนในการ
อุทธรณ์ รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานอองมหาวิทยาลัย/
ส่วนงานให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานอองมหาวิทยาลัย ได้ทราบและเอ้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไอในการ
อุทธรณ์ได้ถูกต้องตามอั้นตอนที่กําหนดไว้
๓. เพื่อใช้อธิบายรายละเอียดแนวปฏิบัติในการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างไร
เพื่อมิให้เสียสิทธิในการอุทธรณ์

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเอ้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์และสามารถนําไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ทยาลั ยได้ ท ราบถึ ง บทบาทและหน้า ที่ อ องตนเอง ว่ าจะต้ อ ง
ดําเนินการอย่างไรและเมื่อใด ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าคําสั่งลงโทษทางวินัยไม่เป็นธรรม
๓. เพื่อให้ผู้บริหารอองมหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้นํากรณีศึกษาที่ได้จากการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
เพื่อนําไปปรับปรุงการบริหารงานอองมหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน

๑.๔ ขอบเขตของคู่มือกำรอุทธรณ์
การจัดทําคู่มือการอุทธรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการดําเนินการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มหิดล ได้แก่ อ้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย เท่านั้น โดยรายละเอียดในคู่มือดังกล่าวระบุ
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไอการอุท ธรณ์ ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบั ติงาน แนวทางการแก้ ไอ รวมถึ ง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ที่น่าสนใจ

๕

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/คำจำกัดควำม
“ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมหิดล” หมำยถึง (๑) อ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อองมหาวิทยาลัยมหิดล (๒) พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามอ้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย
(ชื่อส่วนงาน)ตามอ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึง
พนักงานเงินรายได้ซึ่งส่วนงานได้จ้างให้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่อ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับและยังไม่ครบกําหนดการจ้างให้เป็นพนักงานเงินรายได้และ
ปฏิบัติงานอยู่ต่อไปจนครบการจ้าง) และ (๓) ลูกจ้างอองมหาวิทยาลัยมหิดล (ได้แก่ ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ
และลูกจ้างเงินรายได้ )
“คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์” หมายถึง คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกอ์ประจํา
มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์” (ก.อ.ร.)” หมายถึง คณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งให้มีอํานาจหน้าที่ (๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์อองอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูก
สั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกอ์อองอ้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งแก้ไอเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เดิม คณะกรรมการอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
อุทธรณ์อองอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
====================

๖

บทที่ ๒
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
เนื้ อ หาในบทที่ ๒ เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบ และบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ในการรับเรื่องอุทธรณ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งจะ
อธิบายตามหัวข้อเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และส่วนที่ ๒
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
……………………………………………………

ส่วนที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหิดล
(นายกสภามหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัย
(อธิการบดี)
สภาคณาจารย์

สานักงานสภามหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ๒๓ น่วยงาน

กองกฎหมาย

- งานบริหารและธรรมาภิบาล ได้แก่ งานอุทธรณ์/ร้องทุกข์บุคลากร
งานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรื่องร้องทุกข์
- งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา
- งานวินัยและบังคับคดี

คณะ / วิทยาเขต / ส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น จานวน ๓๓ ส่วนงาน
(คณบดี/ผู้อานวยการ)

หน่วยงานต่างๆ ภายในสานักงาน ๒๒ หน่วยงาน

๗
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) ระบุ ใ ห้ ส ภา
มหาวิทยาลัยมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ
อัยอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
หากพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแล้ว ในส่วนของสภามหาวิทยาลัยจะ
มีคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น จานวน ๖ ชุด ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกาหนดทิศทางการวิจัย
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
- คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล
ในคู่มือนี้ จะกล่าวเฉพาะในส่วนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ถือเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ทั้งนี้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะมีความเป็นกลาง ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

๑.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๘ ของข้อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล ว่ าด้ ว ยการอุ ทธรณ์แ ละการร้องทุก ข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ กาหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วยกรรมการจานวน ๑๒ คน ดังนี้
๑. ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทผู้บริหาร จานวน ๓ คน
๓. กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาคณาจารย์ จานวน ๑ คน
๔. กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ ตาแหน่งวิชาการ จานวน ๑ คน และตาแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จานวน ๑ คน
๕. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๑ คน
และตาแหน่งประเภทสนับสนุน จานวน ๑ คน
๖. กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย จานวน ๑ คน โดยให้กรรมการดังกล่าวเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเท่านั้น

๘
๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ด้านการบริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
หรือดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน ๒ คน

๑.๓ การได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๘ วรรคท้ายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้ ก ารได้ ม าซึ่ ง คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
๑. ประธานกรรมการอุทธรณ์ แ ละร้ องทุกข์ ให้ ส ภามหาวิทยาลั ยแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งผู้บริหาร จานวน ๓ คน ให้เลือกจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลั ยมหิดล โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื อกกรรมการให้ที่ประชุม
กาหนด
๓. กรรมการจากผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ จานวน ๑ คน ให้เลือกจากที่ประชุมสภา
คณาจารย์ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการให้ที่ประชุมกาหนด
๔. กรรมการจากผู้ แ ทนของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน ๕ ประเภท ดั ง นี้
ข้าราชการตาแหน่งวิชาการ จานวน ๑ คน ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป จานวน ๑ คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ จานวน ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทสนับสนุน
จานวน ๑ คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย จานวน ๑ คน โดยให้ส่วนงานดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนส่วน
งานทั้ง ๕ ประเภท และให้ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละตาแหน่งของส่วนงาน มาประชุมเพื่อเลือกกรรมการ
ทั้ง ๕ ประเภท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามที่ประชุมแต่ละประเภท
กาหนด โดยผู้แทนที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมแต่ละประเภทจะต้องไม่สังกัดส่วนงานเดียวกัน
๕. กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๒ คน ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
กรรมการ ๑ – ๔ เพื่อทาการเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/
หรื อ กระบวนการยุ ติ ธ รรม และไม่ ไ ด้ เป็ น ผู้ ป ฏิบั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมกาหนด

๙

๑.๔ การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๙ วรรคแรก ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อดังนี้

(๑) วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีวาระการดารงแหน่ง ๒ ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลือกใหม่ได้
โดยหลักการข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ กาหนดให้กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สามารถได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกใหม่ได้ นั้น หากเทียบเคียง
กับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา๕ เรื่องเสร็จที่ ๔๕๑/๒๕๔๗ เรื่องการนับวาระดารงตาแหน่งและ
ลักษณะต้องห้ามของ อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า “ตามข้อ ๖ ทวิ วรรคสี่ แห่งกฎทบวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของอนุกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยให้อยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี โดยมิได้มีบทบัญญัติห้ามการเป็นอนุกรรมการอีก
ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม จึงมีความหมายว่า อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยนี้
เป็นเพียงผู้มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยกาหนดไว้เท่านั้น แต่มิได้มีภารกิจและ
มีอานาจถึงขนาดที่จะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เ สียในเรื่องนั้นๆ ตลอดไป เช่นนี้กฎหมายจึงไม่ห้ามการเป็น
อนุกรรมการในคราวต่อๆไปอีก ดังนั้น อนุกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งแล้วไม่ว่าจะเป็นการพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนครบวาระหรือไม่ ก็ย่อมมีสิทธิได้รับการเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ได้อีก โดยไม่จากัดจานวนวาระและไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการในวาระที่ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม” ฉะนั้น ในกรณี
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ นั้น เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ ามในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ ประกอบกับอานาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน หรือมีประโยชน์ในการบริหารแต่อย่างใด ผู้ที่ได้รับเลือกจึงสามารถเป็นกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ได้หลายวาระติดต่อกันได้

๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนับวาระดารงตาแหน่งและลักษณะต้องห้ามของ อ.ก.ม. อุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ เรื่องเสร็จที่ ๔๕๑/๒๕๔๗ ,กรกฎาคม ๒๕๔๗

๑๐

(๒) การพ้นจากตาแหน่ง แบ่งออกเป็น ๒ กรณี
ก. กรณีการพ้นตาแหน่งตามวาระ
ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการ
แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเดิม
พ้นจากตาแหน่ง
ทั้งนี้ หากกรณีที่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ข. กรณีการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้ ดาเนินการแต่งตั้ง
ประธานหรือเลือกกรรมการใหม่แทนภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของ
ผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ป ระธานพ้ น จากตาแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ หรื อ
กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามประเภทการได้มา ให้ถือว่าประธานหรือกรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการด้วย

๑.๕ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้กาหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ไว้ดังนี้
(๑) องค์ ป ระชุ ม : การประชุ ม ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม
(๒) กรณีประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ : ถ้าประธานไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในการประชุม
(๓) กรณีมีการคัดค้านกรรมการ : ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือมีเหตุคัดค้านตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ และประธานได้แจ้งกรรมการผู้นั้นมิให้เข้าประชุมแล้ว กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาด : การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
……………………………………………

๑๑

ส่วนที่ ๒ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหิดล

สานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

บริหารจัดการประชุม

บริหารจัดการทั่วไป
ของสานักงานสภาฯ

สานักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย

วิเคราะห์ ติดตาม
และประเมินผล

เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการที่สภาฯแต่งตั้ง

โครงสร้างการบริหารงานของสานักงานสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (สานักงานสภามหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศ
ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑) มีการแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ออกเป็น ๒
สานัก คือ(๑) สานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และ (๒) สานักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย โดยแต่ละ
สานักมีความรับผิดชอบหลัก๖ ดังนี้
(๑) สานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ
- บริหารจัดการการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- บริ ห ารจั ด การทั่ ว ไปของส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย เช่ น งานสารบรรณ งาน
ทรัพยากรบุคคล การจัดทาแผนและงบประมาณ การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดทา website
(๒) สานักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ
- วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
สภามหาวิทยาลัย รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
- เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของ
สภามหาวิทยาลัย ในส่วนภาระงานของสานักงานยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ

๖

อ้างอิงจากมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๖.๒ เรื่องการปรับโครงสร้าง
การแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒

๒.๒ การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามข้อ ๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กาหนดให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ เพื่อทาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ดาเนินการเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
เดิม การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุท ธรณ์แ ละการร้ อ งทุ กข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการอุท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุก ข์ เป็ น ผู้ แต่ ง ตั้ ง
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
จนกระทั่ง สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการควรเป็นอานาจของฝ่ายบริหารของ
มหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในแนวทางปฏิ บั ติ ต่ อ ไป จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ควรให้ แ ก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่ วนการแต่งตั้งเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็น “ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ” ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ในการพิจ ารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ ช่ว ยเลขานุการนั้น เนื่องจากการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ ประกอบในโครงสร้างของสานักงานสภา
มหาวิทยาลั ย ไม่มี เจ้ าหน้ าที่ตาแหน่ งนิ ติก ร ด้ว ยเหตุนี้ ในทางปฏิ บัติที่ผ่ า นมา เพื่ อให้ ก ารดาเนิน การของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงจาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้
ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ ผู้ บ ริ ห ารจึ งได้พิจารณามอบหมายให้ นิติกรของกฎหมายทาหน้าที่เป็นฝ่ าย
เลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยนิติกรที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีคุณสมบัติทางตาแหน่ง
นิติกรที่เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในการสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ และปัจจุบัน กองกฎหมายจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งงานดังกล่าว
อยู่ภายใต้โครงสร้างของกองกฎหมาย ในส่วนของงานบริหารและธรรมาภิบาล (เป็นการแบ่งงานภายในของ
กองกฎหมาย)

๒.๓ การดารงตาแหน่งของเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้ระบุวาระการดารงตาแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ อ งทุก ข์ไ ว้ และเพื่อให้ ก ารดาเนิ น งานของฝ่ ายเลขานุก ารของคณะกรรมการอุ ทธรณ์แ ละร้ องทุก ข์
สอดคล้องกับ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ด้ว ยเหตุนี้ วาระการดารง
ตาแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จึง จาเป็นต้องสอดคล้อง
ตามวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ด้วยเช่นเดียวกัน

๑๓

๒.๔ หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (กรณีเฉพาะเรื่องอุทธรณ์) มีดังนี้
(๑) การรับเรื่องและตรวจสอบในเบื้องต้น
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหนังสื ออุทธรณ์ในเบื้องต้นว่ าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์ ต าม
กฎหมายหรือไม่
(๒) การประสานงานเรื่องประชุม
ฝ่ ายเลขานุ การประสานงานกับ คณะกรรมการอุ ทธรณ์ และร้องทุกข์ เพื่อ กาหนดวั น
ประชุมพิจารณาเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว
(๓) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์
ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ (๑) จัดทาหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระ
การประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล เอกสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุทธรณ์ เพื่อ
นามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (๒) สรุปข้อเท็จจริงเรื่องอุทธรณ์ และ
กรอบระยะเวลาการพิ จ ารณาของคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ และสภามหาวิ ท ยาลั ย ติ ด ต่ อ
ประสานงาน ทาหนังสือเชิญผู้อุทธรณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง (๓) จัดทาร่างคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เสนอที่ประชุม และนาเสนอคาวินิจฉัยที่ได้ตรวจแก้ไขพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมต่อสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณาสั่ งการต่อไป และ (๔) จัดทาหนังสื อแจ้งมติส ภา
มหาวิทยาลัยถึงผู้อุทธรณ์ และผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจมติดังกล่าว
====================

๑๔

บทที่ ๓
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการอุทธรณ์
เนื้อหาในบทที่ ๓ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ ในอันที่จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อไป
รายละเอียดในบทที่ ๓ นี้ จะแยกออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
อุทธรณ์ และส่วนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
…………………………………………

ส่วนที่ ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์
๑.๑ ความหมายของการอุทธรณ์
ความหมายตามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ : การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ใดถูกคาสั่งลงโทษทางวินัย ได้ร้องขอ
ความเป็น ธรรมจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคาสั่ ง
ลงโทษทางวินัย ยกเว้น กรณีข้าราชการที่ถูกสั่งคาสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ได้แก่ ปลดออกและไล่ออก ให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ความหมายตามหลักของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
คาสั่งให้ออกจากราชการและคาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐ : การอุทธรณ์ หมายถึง การที่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้
ร้องขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคาสั่ง
ลงโทษทางวินัย
มีข้อสังเกต การอุทธรณ์ตามหลักกฎหมายปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) นั้น การอุทธรณ์ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายปกครองได้กาหนดเพื่อเป็นช่องทาง
ในการตรวจสอบการใช้อานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการกระทาในทางปกครองรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ออกคาสั่งทางปกครอง และเพื่อเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อานาจทาง
ปกครอง จากการกระทาทางปกครองที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ซึ่ ง การอุ ท ธรณ์ ต ามกฎหมายปกครองจะมี

๑๕

ความหมายกว้างกว่าการอุทธรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์บางกรณีที่ข้อบังคับฯ ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ไว้ชัดเจน และเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง จึงยังคงต้องใช้ หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็ นกฎหมายกลาง รวมถึงแนวคาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดมาเป็นกรอบ
แนวทางในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ด้วย

๑.๒ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ ผู้ถูกคาสั่งลงโทษทางวินัยทีเ่ ป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้นั้นถูก
คาสั่งลงโทษทางวินัย โดยที่การลงโทษทางวินัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
ก. ข้าราชการ๖ จะต้องเป็นข้าราชการที่ถูกคาสั่ งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๘ (๑) – (๓) ได้แก่ ภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน
ส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกสั่ง คาสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๘ (๔) – (๕) ได้แก่ ปลดออกและไล่ออก
ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งให้ออกจาก
ราชการและคาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐
ข. พนักงานมหาวิทยาลัย๗ จะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกคาสั่งลงโทษทางวินัย ทั้งโทษ
วินั ย ร้ ายแรงและวินั ย ไม่ร้ างแรง ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ โทษทางวินัยมี ๔ สถาน ได้แก่ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) งด
การเลื่อนเงินเดือนประจาปีที่ถูกลงโทษทางวินัย และ (๔) ปลดออก

๖

ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คานิยาม “ข้าราชการ” หมายความว่า “ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล”
๗ ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คานิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย ” หมายความว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อ ส่วนงาน)ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึงพนักงานเงินรายได้ซึ่งส่วนงานได้จ้างให้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับและยังไม่ครบกาหนดการจ้างให้เป็นพนักงานเงินรายได้และปฏิบัติงาน
อยู่ต่อไปจนครบการจ้าง”

๑๖
ค. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย๘ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ลูกจ้ างประจ าเงิน งบประมาณ จะต้องเป็นลู กจ้างประจาเงินงบประมาณที่ถูกคาสั่ ง
ลงโทษทางวินัย ทั้งโทษวินัย ร้ายแรงและวินัยไม่ร้ายแรงตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๔๘ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ได้แก่ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดค่าจ้าง
(๓) ลดขั้นค่าจ้าง (๔) ปลดออก และ (๕) ไล่ออก
(๒) ลูกจ้างเงินรายได้ จะต้องเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ที่ถูกคาสั่งลงโทษทางวินัย ทั้งโทษวินัย
ร้ายแรงและวินัยไม่ร้างแรงตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การดาเนินการและการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ (๔) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ โทษทางวินัยมี ๔ สถาน ได้แก่ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) งดการเลื่อน
เงินเดือนประจาปีที่ถูกลงโทษทางวินัย และ(๔) ปลดออก

๑.๓ การยื่นอุทธรณ์
ก. หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์
เรื่องที่จะอุทธรณ์ จะต้องเป็นเรื่องที่เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษทางวินัย และผู้ถูกลงโทษเห็นว่า
โทษวินัยดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์เรื่องของตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่ น
อุทธรณ์แทนไม่ได้
(๒) ต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับทราบคาสั่ง (จะยื่นเป็นหนังสือโดยตรง
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้)
(๓) หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ และต าแหน่ ง ของผู้ อุ ท ธรณ์ และต้ อ งประกอบด้ ว ย
สาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และความประสงค์ของการอุทธรณ์ (โต้แย้งคาสั่งลงโทษได้ทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย)
ข. วิธีการยื่นอุทธรณ์
(๑) ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยตรง
พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้องหนึ่งชุด
กรณีที่มีผู้นาหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง : ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์

๘

ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คานิยาม “ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ” หมายความว่า “ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยมหิดล”

๑๗
กรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ : ให้ถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์
เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้ผู้รับหนังสือดาเนินการตามวรรคสาม
(๒) กรณียื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาลงรับหนังสืออุทธรณ์ตาม
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษภายในสามวันทาการนับแต่
วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาหลักฐาน
การรั บ ทราบค าสั่ ง ลงโทษของผู้ อุท ธรณ์ ส านวนการสอบสวนหรื อการพิจ ารณาในเบื้อ งต้ น และส านวนการ
ดาเนินการทางวินัย พร้อมทั้งคาชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์

ตัวอย่างแบบหนังสืออุทธรณ์
ที่อยู่ .......................................
เบอร์ติดต่อ ..............................
วันที่ ...............................................................
เรื่อง
เรียน

อุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย (อ้างคาสั่ง ...........................)
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ข้าพเจ้า ......(ระบุชื่อ –นามสกุล) .................................. อายุ ............ ปี เคยดารงตาแหน่ง ..............................
(เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง) ................................. ปฏิบัติงานอยู่ที่ ....................... (ระบุหน่วยงาน และส่วนงาน
สังกัดที่ผู้อุทธรณ์ทางาน ) ขอยื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย (ระบุคาสั่งลงโทษ...................) ......................
(โดยผู้อุทธรณ์จะต้องสรุปสาระสาคัญที่เป็นข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ ให้เห็นว่าตนเองได้ถกู ลงโทษโดยไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมอย่างไร โดยผู้อุทธรณ์จะต้องอธิบายและชี้แจงข้อเท็จจริงรายละเอียดให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ
เพื่อทราบความเป็นมา และเข้าใจได้ว่าผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไร)................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ดาเนินการอย่างไร (ผู้อุทธรณ์จะต้องอธิบาย
และชี้แจงคาขออย่างชัดเจนว่าต้องการให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ทาอะไร) .................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................ผู้อุทธรณ์
(..........................................................................................)

๑๘
ค. ระยะเวลาในการใช้สิทธิอุทธรณ์
การอุทธรณ์ต้องยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับทราบคาสั่ง ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ ได้กาหนดเรื่องการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ดังนี้
๑. กรณีผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษโดยตรง : ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือ
ชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษเป็นวันได้รับทราบคาสั่ง
๒. กรณีผู้ถูกลงโทษไม่ล งลายมือชื่อรับทราบคาสั่ งลงโทษโดยตรง : ถ้าผู้ ถูกลงโทษไม่ยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษ และผู้แจ้งได้แจ้งคาสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบกับมอบสาเนาคาสั่งลงโทษให้
ผู้ถูกลงโทษแล้ว ให้ทาบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้
เป็นหลักฐาน โดยถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่ผู้ถูกลงโทษได้รับทราบคาสั่ง
๓. กรณีไม่อาจแจ้ง ให้ผู้ถูกลงโทษรับทราบคาสั่งลงโทษโดยตรง : ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษ
ลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสาเนาคาสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น
สามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับ
แทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งลงโทษ
กลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับทราบคาสั่งแล้ว

๑.๔ สิทธิของผู้อุทธรณ์
ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย มหิ ดล ว่าด้ว ยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้อุทธรณ์ ไว้ดังนี้
ก. สิทธิที่จะขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวน
ส่วนการขอตรวจหรือคัดค้านบันทึกถ้อยคาบุคคล พยานหลักฐานอื่นหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้อยู่ในดุล ยพินิ จของผู้ บังคับบั ญชาผู้สั่ งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรักษา
จรรยาบรรณและวินัย ตลอดจนเหตุผลและความจาเป็นเป็นเรื่องๆไป
ข. สิทธิคัดค้านกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คนหนึ่งคนใดหรือหลายคน โดยผู้อุทธรณ์จะต้องมี
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทาผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา
กับผู้กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทาให้การพิจารณาอุทธรณ์เสียความเป็นธรรม

๑๙
ทั้งนี้ การคัดค้านคณะกรรมการนั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริ งที่เป็นเหตุแห่ งการคัดค้านไว้ใน
หนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
ค. สิทธิในการยื่นหรือส่งคาแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ง. สิทธิในการแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จ. สิทธิในการถอนเรื่องอุทธรณ์ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้น โดยผู้อุทธรณ์
จะต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว การพิจารณาอุทธรณ์ให้
เป็นอันยุติ
……………………………………..

๒๐

ส่วนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
สืบเนื่องจากกระบวนการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงจะต้องปฏิบัติตาม
หลักการในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
พ.ร.บ.ฯกาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และหลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยมหิดลได้กาหนดให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เป็นอานาจของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหิ ดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) ๙ และกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑๑๐ โดยการพิจารณา
ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๒.๑ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๒.๑.๑ เงื่อนไขการรับเรื่องอุทธรณ์
(๑) ผู้ อุ ท ธรณ์ ต้ อ งเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย) และเป็นผู้ที่ถูกคาสั่งลงโทษทางวินัยเท่านั้น (ยกเว้นกรณีของข้าราชการที่
ถูกคาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง)
(๒) ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งลงโทษ
(๓) เรื่องที่จะรับไว้พิจารณาต้องเป็นเรื่องอุทธรณ์ที่ถูกต้องในสาระสาคัญ โดยแสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อม
ลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาว่า เรื่อ งอุทธรณ์ร ายใดเป็น เรื่อ งอุท ธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ห รือไม่
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว
๙

มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
อานาจและหน้าทีเ่ ช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) กาหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
(๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจามหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดในข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
๑๐ ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดว่า “คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่อง
ร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรือ่ งอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นนั้ ต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวกับการอุท ธรณ์และการร้องทุกข์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย”

๒๑

ขั้นตอนการอุทธรณ์

ผู้ปฏิบัติงานในถูกลงโทษทางวินัยยื่นหนังสือ

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ

ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งคาสัง่ ลงโทษ
** ยกเว้นกรณีข้าราชการทีถ่ ูกลงโทษไล่ออก
หรือปลดออก ให้ใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ

รับเรื่อง

ไม่รับเรื่อง

- พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์
- พิจารณาจากสานวนการสอบสวนและสานวนการดาเนินการทางวินยั
หากในกรณ๊จาเป็นหรือสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานคาชีแ้ จงจาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
- สามารถให้ผู้อุทธรณ์แถลงการณ์ด้วยวาจาและให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
ลงโทษแถลงด้วยวาจาได้

อนุมัติให้ถอนเรื่อง

แจ้งผู้อุทธรณ์เป็นหนังสือโดยเร็ว

สภามหาวิทยาลัย

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้วินจิ ฉัยอุทธรณ์และมีมติประการใด
ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนงาน)

อธิการบดี

ผู้อุทธรณ์

ศาลปกครอง
กรณีผู้อุทธรณ์ไม่พอใจผล

๒๒

๒.๑.๒ ระยะเวลาในการพิจารณาเรือ่ งอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตามมาตรา ๖๕๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปกรอบระยะเวลาตามที่
กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นอานาจของสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันได้รับเรื่อง เช่นเดียวกัน
ส่ว นกรอบระยะเวลาการพิจ ารณาของคณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ (ซึ ่ง เป็น
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น) เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ ระบุระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาแล้วเสร็จ จะต้องเสนอคาวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน (ซึ่งหากนับรวมกับ
ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ๖๐ วัน จะอยู่ภายในกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

๒.๑.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) พิจารณาจากสานวนการสอบสวน และสานวนการดาเนินการทางวินัย รวมทั้งในกรณี
จาเป็นอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้
(๒) คาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์
(๓) คาแถลงการณ์แก้ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของผู้ดารงตาแหน่งที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ
(๔) คาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐ วิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ
บุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆมา
ให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้

๑๑

มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติวา่ “การอุทธรณ์และการพิจารณา

อุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ และการแก้ไขคาสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และให้นา
มาตรา ๖๒ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

๒๓
(๕) กรณี ที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรที่ จ ะต้ อ งสอบสวนใหม่ ห รื อ สอบสวนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมใน
เรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้

๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเรื่องอุทธรณ์แล้ว โดยมีมติได้ ๔ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
กรณีที่ ๒ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เหมาะสมกับความผิดประการใด ให้มี
มติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องและเหมาะสม
กรณีที่ ๓ ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
กรณีที่ ๔ กรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทาร่วมกัน และเป็นความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทาอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์
ของผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะเดียวกันอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีม ติให้ผู้ที่
ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย

๒.๑.๕ กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้ (๑) เรื่องการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา และ (๒) เรื่องผลการบังคับใช้ตามกฎหมายอื่น
(๑) เรื่องการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
ก. กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่และเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ผู้บังคับบัญชา
จะปฏิเสธความรับผิดได้หรือไม่
การเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชานั้ น ต้ อ งมี ทั้ ง อ านาจหน้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ บั ญ ชาและความ
รั บ ผิ ดชอบทั้งจากการกระทาของตนเอง และผู้ ใต้บัง คับบัญชา ถึงแม้จะมีการมอบหมายให้ ผู้ ใต้บัง คับบัญชา
ดาเนินการโดยมิได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง แต่การที่จะต้องตรวจสอบงานก่อนที่จะนาเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไปนั้น ย่อมถือเป็นความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงมิได้ และจะต้องร่วมรับผิดชอบหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันรวมถึง
ความผิดวินัยด้วย ซึง่ เรื่องต่อไปนี้ ถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสามารถนามาเป็นแนวทาง
ระมัดระวังการทางาน เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพราะในบางครั้งแม้มิได้เจตนาแต่ก็
เป็นความผิดได้เช่นกัน โดยมีกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างมา ๒ เรื่อง ดังนี้

๒๔
เรื่องที่ ๑ ผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ตรวจสอบงานที่มอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทา๑๒
ข้อ เท็ จ จริ ง : ผู้ อุท ธรณ์ เป็นอดี ตพนักงานมหาวิทยาลั ย ตาแหน่งบุค ลากรและเป็ น
หัวหน้างานฝึกอบรมของคณะ ได้อุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน กรณีไม่รักษาผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามนโยบาย คาสั่ง กฎ ข้อบังคับ
ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งของคณะ ผู้อุทธรณ์ได้มอบหมายให้ นางสาว ก ตาแหน่งบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่รักษาผลประโยชน์ของคณะ เนื่องจากมีการ
ใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าปกติ และไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของการเงิน และ
การพัสดุ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าทาให้คณะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง แม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภายใน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
ทั้งนี้ แม้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ไ ด้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบพบว่าการกระทาดังกล่าวเสียก่อนแล้ว
คณะจะไม่ต้ องใช้จ่ า ยเงิน ในการฝึก อบรมสูงกว่า ความเป็น จริ ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาแล้วเห็นพ้องกับความเห็นของมหาวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคาอุทธรณ์
เรื่องที่ ๒ กรณีอ้างว่าลงนามผ่านในฐานะผู้บังคับบัญชา
ก็ไม่ทาให้ตนเองพ้นความรับผิดได้๑๓
ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์ เป็นอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง หัว หน้า งานบริห าร
และพัฒ นาระบบงาน ได้ขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษปลดออกจากงาน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามนโยบาย คาสั่ง
กฎ ข้อ บังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนีย มของมหาวิท ยาลัย ไม่ป ฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุจ ริต และ
เที่ยงธรรม อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรื อผู้อื่น ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลั ย
รายงานเท็จต่อผู้บังคับ บัญชา โดยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแจ้ง และปฏิบัติหรื อละเว้นการปฏิบัติห น้าที่
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ตามข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๘ และข้อ ๔๕ (๑)
และ ข้อ ๔๕ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๒

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๓

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒๕
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ รับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กากับดูแล การ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูก ซึ่งปรากฏหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการจัดหาม้านั่งสนามพร้อมติดตั้งในพื้นที่นันทนาการทางน้า พร้อมฐานสาเร็จรูป จานวน ๒๑ ชุด และรายงาน
ผลการดาเนินการเสนอผู้มีอานาจเพื่ออนุมัติและทาสัญญา แต่ในการทาสัญญาซื้อขายกลับดาเนินการเสนอให้
มหาวิทยาลัยทาสัญญากับผู้เสนอราคาไม่ตรงกับผลการพิจารณาและมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารอันเป็นสาระสาคัญ
ทั้ง ๆ ที่ผู้อุทธรณ์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดหามาโดยตลอดว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาสละสิทธิใน
การเข้าทาสั ญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลั ยแล้วจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อคัดเลื อกผู้ รับจัดหารายใหม่ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมีการดาเนินการของคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการคัดเลือก การกระทาของ
ผู้อุทธรณ์มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติห น้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้
ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์ได้โต้แย้งว่ามิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระทาความผิดเนื่องจากเป็นกรณีที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาดาเนินการเอง และมหาวิทยาลัยยังไม่ได้จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ จึงยังไม่ได้รับความเสียหาย และหาก
เป็นความผิดก็เป็นการกระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า
ผู้อุทธรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้เนื่องจากมีหน้าที่กากับดูแลงานด้านพัสดุ ในการดาเนินการจัดหาม้านั่งสนาม
พร้ อมติดตั้ง ในพื้นที่นั นทนาการทางน้ า พร้ อมฐานส าเร็จรูป จานวน ๒๑ ชุด ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ
หลักการและการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการด้านพัสดุ การเสนอรายงานผลการจัดหา การจัดทาสัญญาจ้าง
และการตรวจรับพัสดุ และผู้อุทธรณ์ได้ทราบด้วยแล้วว่า ผู้ได้รับจัดหาไม่ได้เข้ามาทาสัญญา อีกทั้ง ในขั้นตอนการ
จัดทาสัญญาจ้างมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ในบันทึกนาเสนอให้มีการว่าจ้าง และมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์เป็นพยานใน
สัญญาจ้าง จึงเห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์ มีเจตนาเสนอเรื่องให้ผู้มีอานาจลงนามในสัญ ญาซื้อขายม้านั่งสนามกับบุคคลที่
ไม่ได้อนุมัติให้เป็นผู้จัดหา โดยผู้อุทธรณ์ได้รู้ข้อเท็จจริงมาโดยตลอดว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาสละ
สิทธิในการเข้าทาสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้ว มิใช่มีลักษณะเพียงเซ็นชื่อผ่านเรื่องเท่านั้น การที่ผู้อุทธรณ์
โต้แย้งว่าผู้อุทธรณ์ทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ผ่านงานในฐานะหัวหน้างาน ตามลาดับชั้นของการบังคับบัญชาเท่านั้น
ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการแก้ไขเอกสาร หรือแม้กระทั่งขั้นตอนการเสนอลงนามในสัญญาซื้อขาย จึงไม่อาจรับฟังได้
การที่ผู้อุทธรณ์อ้างว่า ยังไม่ได้จ่ายเงินก็พิสูจน์ได้ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เสียหายร้า ยแรง
แต่อ ย่า งใด เห็น ว่า การปลอมแปลงเอกสารและเสนอเรื่อ งที่เ ป็น เท็จ ต่อ ผู้บัง คับ บัญ ชา ถือเป็นเรื่องร้ายแรง
และยังถือว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิจะได้รับ ไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปล่อยให้คน
อื่นมาสวมสิทธิในการเสนอที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าทาสัญญา การปลอมแปลงเอกสาร โดยที่รับรู้รับทราบมาโดย
ตลอด และมหาวิทยาลัยไม่ได้รับประโยชน์ ถือว่ามหาวิทยาลัยเสียหายแล้ว การที่ผู้อุทธรณ์โต้แย้งว่ามหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้จ่ายเงิน ก็พิสูจน์ได้ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เสียหายร้ายแรง นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้

๒๖
ข.กรณีที่ผู้บังคับบัญชายังไม่มีคาสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาสามารถมีคาสั่งไล่ผู้ใต้บังคับบัญชาออกได้หรือไม่๑๔
ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์เป็น อดีตลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตาแหน่ง
คนงานห้องทดลองได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คาสั่ง ลงโทษทางวินัย กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบีย บของ
ทางราชการ ตามข้อ ๔๐ แห่ งระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ว ยลู กจ้างประจาของส่ว นราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
กล่าวคือผู้อุทธรณ์ได้ขาดราชการไป ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการอีก ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วไม่ปรากฏเหตุผลอันสมควร ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ผู้อุทธรณ์ชี้แจงว่า ในการรับสมัครเข้าทางานได้กาหนดตาแหน่งงานไว้คือ คนงาน
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้อุทธรณ์เริ่มต้นทางานอย่างเป็นทางการ หัวหน้างานได้ให้ผู้อุทธรณ์
ไปทางานตัดเนื้อเยื่อ บันทึกตัวเลข ชื่อ อักษรย่อ ซึ่งผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่าไม่เคยทางานในลักษณะนี้มาก่อน และ
หัวหน้างานก็ไม่ได้มีการชี้แจงลักษณะการทางานในลักษณะนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครเข้าทางาน และไม่มีคู่มือ
การทางานในลักษณะนี้ตั้งแต่ต้น จึงทาให้ผู้อุทธรณ์ไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่นี้ได้ ผู้อุ ทธรณ์จึงได้ออกจากงานไป
โดยไม่รู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการในการทางาน ผู้อุทธรณ์มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการฯ
ยกเลิกคาสั่ง “ไล่ออก” เป็น “การลาออก” แทน
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้รับฟัง
ได้ ว่ า คณะได้ มี ป ระกาศรั บ สมั ค รบุ ค ลากรเพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอก
งบประมาณ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศดังกล่าวจะระบุตาแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ (โดยสรุป อย่างย่อ) ในเบื้องต้น หลังจากเปิด รับสมัครแล้ว คณะจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้มาสมัครหากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศไว้ ซึง่ คณะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จานวน
๓ คน (รวมผู้อุทธรณ์ด้วย) โดยผู้อุทธรณ์ได้ถูกประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ในตาแหน่งคนงานห้องทดลอง
หลั ง จากการสอบภาคปฏิ บั ติ ข องภาควิ ช าแล้ ว ภาควิ ช าได้ แ จ้ ง ผลการทดสอบ
ภาคปฏิบัติม ายังงานการเจ้ า หน้าที่ของคณะ พร้อมทั้ง นัด วัน ให้ผู้ ส อบเข้า มาดูผ ลสอบ โดยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะได้ดาเนินการจัดทาประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์เข้ามา
ดูผลและพบว่าตนผ่านการสอบภาคปฏิบัติเพียงคนเดียว จากนั้นผู้อุทธรณ์เข้ามารายงานตัวและกรอกเอกสารการ
บรรจุ (เป็นแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล บุคคลของผู้ อุทธรณ์ ) ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะได้แจ้ง
กาหนดวันปฏิบัติงานให้ผู้อุทธรณ์รับทราบว่า เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการนี้คณะได้
แจ้งกาหนดการดังกล่าวทางโทรศัพท์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบอีกครั้ง ในขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกเอกสารบรรจุ
ไม่ มี ก ารมอบหมายลั ก ษณะงานตามแบบบรรยายลั ก ษณะงาน Job Description ในต าแหน่ ง คนงาน
๑๔

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑

๒๗
ห้องทดลองให้ผู้อุทธรณ์ทราบ เนื่องจากงานการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบในขั้นตอนการสัมภาษณ์และ
สอบภาคปฏิบัติซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นเพียงการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมในการบรรจุเท่านั้น สาหรับการรับบุคลากรเข้า
ทางานในตาแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้กาหนดเพียงให้คณะดาเนินการออกคาสั่งบรรจุ
แต่งตั้งและส่งสาเนาการแต่งตั้งให้ภาควิชารับทราบและแจ้งบุคลากรต่อไป ไม่ต้องทาสัญญาเหมือนกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย
หลังจากที่ผู้อุทธรณ์ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แล้ว ผู้อุทธรณ์
เห็นว่าลักษณะต่างจากที่ได้รับทราบและเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้จึงไม่ได้มาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ในขณะเดียวกันคณะได้มีคาสั่งให้จ้างผู้อุทธรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็นวันที่หลังจากผู้อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงาน) หลังจากที่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงาน คณะได้มีหนังสื อแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์มารายตัวหรือแจ้งเหตุผลการขาดงานต่อผู้บังคับบัญชา ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ หากไม่มา
รายงานตัวภายในกาหนดระยะเวลา จะถูกพิจารณาโทษไล่ออก แต่ผู้อุทธรณ์มิได้มาติดต่อหรือแจ้งเหตุผล คณะจึง
รายงานมายังมหาวิทยาลัยตามลาดับ อธิการบดีจึงมีคาสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ
คณะกรรมการอุทธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ไ ด้พิจ ารณาแล้ว เห็นว่า การที่ค ณะมีคาสั่ง
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ภายหลังที่ผู้อุทธรณ์ไม่มา
ปฏิบั ติงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทั่งมหาวิทยาลั ยได้มีคาสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์พ.ศ.
๒๕๕๑ เรื่อง ไล่ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการ ด้วยเหตุว่าผู้อุทธรณ์ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ น เวลาเกิ น กว่ า สิ บ ห้ าวั น โดยไม่มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร ค าสั่ ง ทั้ ง สองดัง กล่ า วชอบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ไม่ จาก
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่คณะมีคาสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ ภายหลั ง ที่ผู้ อุท ธรณ์ ไม่ ได้ มาปฏิ บัติ งาน ตั้ งแต่วั นที่ ๒ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบใน
ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าทางคณะได้แจ้งคาสั่งบรรจุแต่งตั้งของผู้อุทธรณ์ให้ภาควิชาซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้อุทธรณ์
ทราบแล้ว แต่ปรากฏว่าทางภาควิชาไม่ได้ดาเนินการแจ้งคาสั่งบรรจุดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามหลักในมาตรา
๔๒ วรรคแรกของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กาหนดว่า “คาสั่งทางปกครองให้มี
ผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป” คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความเห็นว่า การ
ออกคาสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้อุทธรณ์ดังกล่าวไม่มีผลใช้ยันกับผู้อุทธรณ์ได้ ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีได้ออก
คาสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องไล่ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการ ในขณะที่ผู้อุทธรณ์ยังไม่มีสภาพ
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คาสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อผู้อุทธรณ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีมติเห็น
ควรให้เพิกถอนคาสั่ง มหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ และคาสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องไล่ลูกจ้างชั่วคราวออกจาก
ราชการ

๒๘

ค. กรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ผู้บังคับบัญชาสามารถมีคาสั่งปลดออกจากงานได้หรือไม่ ๑๕
ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์ได้ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ เนื่องจากขาด
ราชการติด ต่อกัน เกิน กว่า ๗ วัน ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งลงโทษทางวินัย ด้วยเหตุผลว่าผู้อุทธรณ์ได้ถูก
กล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ว่าได้ขาดงานและละทิ้งหน้าที่ โดยหัวหน้างานไม่เคยเรียกผู้อุทธรณ์มาถามข้อเท็จจริง และได้
ทาบันทึกระงับเงินเดือนผู้อุทธรณ์ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งที่ผู้อุทธรณ์ได้มาปฏิบัติงานตามปกติ แต่ได้มีการ
เข้าไปแก้ไขระบบ SAP ที่ผู้อุทธรณ์ทาบบัตรไม่ติด ลงเป็นขาดงานและรายงานไปให้หัวหน้างานทราบ ซึ่งหัวหน้า
งานไม่เคยเรีย กผู้ อุทธรณ์ไปสอบถามความจริง จนผู้อุทธรณ์ได้ทราบเรื่องการทาหนังสื อระงับเงินเดือนของ
ผู้อุทธรณ์ จึงตัดสินใจยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามขั้นตอน
แล้ว และได้สาเนาถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว แต่ฝ่ายบุคคลได้แจ้งว่าใบลาออกดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มเก่า
จึงขอให้ผู้อุทธรณ์เปลี่ยนแบบฟอร์มใบลาออกใหม่ และผู้อุทธรณ์ได้ดาเนินการเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์มใหม่แล้วโดย
เสนอผู้บังคับบัญชาอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้บันทึกให้หัวหน้างานประสานงาน
กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการต่อไป ผู้อุทธรณ์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์และประสงค์ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ พิจารณาให้ใบลาออกมีผลตามกฎระเบียบเท่านั้น เนื่องจากไม่อยากให้เสียประวัติการทางาน เพราะ
ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นเวลานานและไม่เคยเสียประวัติในการทางาน
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ สรุป
ได้ว่าคณะได้มีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้อุทธรณ์เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยที่ผู้อุทธรณ์ได้รับ
มอบหมายให้อยู่ปฏิบัติงานประจาที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จากข้อมูลในรายงานแสดงการมาปฏิบัติงานและการลาของผู้อุทธรณ์ประจาวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ สรุปได้เป็น ๒ ช่วง คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในช่วงแรกนี้
การมาทางานของผู้อุทธรณ์ แยกได้ เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๓ ผู้อุทธรณ์ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนเต็มเวลา คือ เป็น “วันทาการ” รวมเป็นเวลา ๑๖
เต็มเวลา และอีก ๘ วัน เป็น “วันหยุดประจาสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ” ระยะที่สอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ระยะนี้ทั้งหมด ๕๐ วัน) ผู้อุทธรณ์มาลงเวลาเข้ามาปฏิบัติงาน แต่
ไม่ได้ลงเวลาออก รวม ๑๘ ครั้ง ; ผู้อุทธรณ์ไม่ลงเวลามาปฏิบัติงานทั้งเข้าและออก รวม ๙ ครั้ง ; มาสาย ๑ ครั้ง
และมีเพียง ๖ วันเท่านั้นที่ข้อมูลปรากฏว่าผู้อุทธรณ์เข้ามาปฏิบัติงาน ส่วนอีก ๑๖ วัน เป็นวันหยุดประจาสัปดาห์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
๑๕

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๔

๒๙
ช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ (ซึ่ง
เป็นวันสิ้นสุดตามเอกสารการปฏิบัติงานที่คณะแนบมา) มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงเวลานี้ ผู้อุทธรณ์ไม่ได้ลง
เวลาปฏิบัติงานทั้งเข้าและออก รวมทั้งสิ้น ๒๒ ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ต้น และนับตั้งแต่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็น
ต้นมา ผู้อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงานอีกเลย
ภายหลังการขาดราชการ ปรากฏหลักฐานว่า ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้มีหนังสือติดตาม
๓ ครั้ง ผู้อุทธรณ์มิได้เข้ามาติดต่อหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทราบแต่
อย่างใด คณะจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงอธิการบดี เพื่อรายงานเรื่องที่ผู้อุทธรณ์ได้ละทิ้ง
หน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วัน โดยขาดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงขณะที่
รายงาน มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคาสั่ ง กฎ
ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๓ (๒)
ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวิ นั ย เรื่ อ ง การกาหนดกรณี ความผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ้ งของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย จึงมีคาสั่งลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงฐานละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วันจริง ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริง
และหลักฐานที่ปรากฏ ในคาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์เอง รับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ได้ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๗ วันจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดงานของผู้อุทธรณ์หลังจากที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นใบลาออก ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แล้ว
โดยผู้อุทธรณ์ได้หยุดงานไปยังมิได้รับทราบว่า ได้มีการอนุญาตการลาออกหรือไม่ ซึ่งเป็นการขาดงานเป็นเวลา
ติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๗ วัน จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดยไม่จาเป็นต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ได้กล่าวอ้างว่า
ได้มีการเข้าไปแก้ระบบ SAP ที่ทาให้ผู้อุทธรณ์ทาบบัตร (มาทางาน) ไม่ติด
ง. กรณีการขาดงานต้องมีเหตุผลอันสมควรและชี้แจงก่อนมีคาสั่งลงโทษ๑๖
ข้ อเท็ จจริ ง : ผู้ อุ ทธรณ์ เป็ นอดี ตพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
พยาบาล ขออุทธรณ์คาสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ลงโทษปลดออกจาก โดยผู้อุทธรณ์ขอให้ยกเลิก
คาสั่งทางวินัย ผู้อุทธรณ์ไม่ได้เจตนาละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ แต่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้อุทธรณ์ได้ป่วยจาก
อาการหัว ไหล่ด้านขวาระหว่ างการปฏิบั ติงานในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงปลายเดือนมกราคม
๒๕๕๔ และผู้อุทธรณ์ได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ ๓ ครั้ง โดยยื่นใส่ในตะแกรงหน้าห้องหัวหน้าทุกครั้ง
๑๖

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

๓๐
และในครั้ ง หลั ง ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ โ ทรมาแจ้ ง กั บ หน่ ว ยงานเพื่ อ ขอลาป่ ว ย แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ โ อนสา ยให้ หั ว หน้ า
แต่ส ายโทรศัพ ท์ห ลุด จึง ไม่ไ ด้พูด คุย กับ หัว หน้า ผู้ อุทธรณ์คิดว่าในช่ว งหลั งเดือนมกราคมและช่ว งต้นเดือน
กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ ผู ้อ ุท ธรณ์ไ ด้ถ ูก ให้อ อกจากงานแล้ว จึง ไม่ไ ด้ม าติด ต่อ หรือ กลับ มาปฏิบ ัต ิง านอีก เลย
จนกระทั่ง ผู้อุทธรณ์ได้รับหนังสือจากหน่วยงาน ถึง ๒ ครั้งเพื่อให้มาชี้แจง โดยบิดาและมารดาของผู้อุทธรณ์เป็น
ผู้รับหนังสือและได้แจ้งเนื้อความในหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่า ให้มาติดต่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไม่มีผลให้
กลับมาปฏิบัติงาน และครั้งสุดท้ายล่าสุด หัวหน้าได้โทรหาฝ่ายการพยาบาล เพื่อให้ผู้อุทธรณ์มาเขียนใบลา ออก
แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้น เกิดน้าท่วมใหญ่ที่กรุงเทพฯ ผู้อุทธรณ์จึงเข้ามากรุงเทพฯ ไม่ได้และได้กลับไปดูแลบิดา
ที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัด หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ บิดาได้รับหนังสืออีกครั้ง โดยเนื้อความระบุให้
ผู้อุทธรณ์ออกจากงาน ผู้อุทธรณ์จึงได้ขออุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัย
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : มีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า
ผู้อุทธรณ์ได้รั บอนุมัติให้ลาป่วยเพียง ๒ วัน คือวันที่ ๒๔ - วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ และนับตั้งแต่วันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ผู้อุทธรณ์ก็ไม่ได้มาปฏิบัติ งานอีกเลย ดังปรากฎตามตารางวันและเวลาทางาน
ประจาเดือน มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมาคณะได้มีหนังสือติดตามตัวจานวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ และฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ส่งไปยังภูมิลาเนาตามทะเบียน
บ้านและที่พักอาศัย ของผู้ อุทธรณ์ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรับและไปรษณีย์ด่ว นพิเศษแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์กลับมาปฏิบัติงานหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่คณะได้มีหนังสือติดตามถึงผู้อุทธรณ์
จนถึงวันที่คณะรายงานการละทิ้งหน้าที่ของผู้อุทธรณ์มายังอธิการบดีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้อุทธรณ์ก็
มิได้กลับมาปฏิบัติงานหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงานแต่อย่างใด
คณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า ข้อเท็จ จริง ที่ปรากฏ
ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วัน
จริง การที่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบันติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๗ วัน จนปัจจุบันยังไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนและติดตามแล้วไม่ปรากฏ
ว่าได้ชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้ผู้บั งคับบัญชาทราบ หรือมีการลาโดยถูกต้องตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็ น เวลาเกิ น กว่ า เจ็ ด วั น โดยไม่ มี เ หตุ ผ ล และการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ อ าศั ย อ านาจตามมาตรา ๓๔ (๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๕๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน เป็นคาสั่งมีผลใช้บังคับได้
ตามกฎหมายได้ จึงมีมติเห็นควรให้ยกคาอุทธรณ์ดังกล่าว

๓๑
ในเรื่องนี้ มีแนวคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ๑๗ที่นาเป็นแนวบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับวิธีการสืบสวนความผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
กว่า ๑๕ วัน ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งว่า แม้การดาเนิน การทางวินัยตาม
ฐานความผิดนี้ กฎหมายจะมีข้อยกเว้นให้ผู้บังคับบัญชามีอานาจใช้ดุลยพินิจไม่ดาเนินการสอบสวนหรืองดสอบสวน
ก็ตาม แต่คาสั่งลงโทษทางวินัย เป็นคาสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของข้าราชการผู้ถูกลงโทษ ดังนั้น การสืบสวนเพื่อให้
ได้ความจริงว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ จะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อ
กล่าวหาตามาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการ
อันเป็นสาระสาคัญในการสืบสวน หากผู้บังคับบัญชามิได้ดังเนินการดังกล่าวก่อนที่จะมีคาสั่งลงโทษทางวินัย ย่อม
มีผลทาให้คาสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งเป็นคาสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลให้มีการเพิกถอนคาสั่ง
ลงโทษทางวินัยต่อไป
(๒) เรื่องผลการบังคับใช้ตามกฎหมายอื่น๑๘
ผู้ เ ขี ย นขอยกกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเรื่ อ งผลการบั ง คั บ ใช้ ต ามกฎหมายอื่ น (ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒) อันมีผลกระทบต่อ
การออกคาสั่งลงโทษทางวินัยของมหาวิทยาลัย
ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์เคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชี หลังจากที่ผู้อุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งลงโทษทางวินัย โดยในคาสั่งดังกล่าวได้อ้างมติของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ผู้อุทธรณ์ร่ารวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิด ปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มากผิดปกติ โดยให้ถือว่าผู้อุทธรณ์กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามมาตรา ๘๐(๔) ประกอบมาตรา ๙๒
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นความผิด
อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามข้อ ๔๕(๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้ น ผู้อุทธรณ์เห็ นว่าคาสั่ งของมหาวิทยาลั ยดังกล่าวยังคลาดเคลื่ อนต่อ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าวฯ ผู้อุทธรณ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชี
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จากัด ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สามีของผู้อุทธรณ์ได้ขอให้ผู้อุทธรณ์
ช่วยเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้ว ยเหตุผ ลว่าสหกรณ์ฯให้ผ ลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร
พาณิช ย์ทั่ว ไป และการเปิดบัญชีร่ว มกัน ดังกล่าว สามีของผู้อุทธรณ์ได้ใช้เป็นบัญชีในการหมุนเวียนเงินเพื่อทา

๑๗

คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๗๔/๒๕๖๐

๑๘

คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓๒
ธุร กิจ ซึ่ง ผู้ อุท ธรณ์ ไ ม่ไ ด้ มีส่ วนเกี่ ยวข้องแต่ อย่างใด เพี ยงแต่ มีบางครั้ งที่ สามี ของผู้ อุ ทธรณ์ ขอให้ ผู้ อุ ทธรณ์ช่ วย
ดาเนินการฝากถอนเงินให้เท่านั้น
ผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวหาผู้อุทธรณ์ร่ารวย
ผิดปกติ ซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้จะต้องมีข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยการมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
หน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ตามความหมายของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ซึ่งในสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเงินของสามีของผู้อุทธรณ์ซึ่ง
เป็นนักธุรกิจที่มิได้รับราชการ แต่ได้รับมาจากการทาธุรกิจ และมิใช่เงินของผู้อุทธรณ์ หรือที่ผู้อุทธรณ์ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด จึงไม่เข้าองค์ประกอบที่จะกระทาผิดตามกฎหมายได้
ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์ประสงค์ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีคาสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกคาสั่ง
ปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน และมีคาสั่งรับผู้อุทธรณ์กลับเข้าทางานในตาแหน่งเดิม
การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : การที่สานักงานป.ป.ช.ได้มี
หนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการลงโทษทางวินัยผู้อุทธรณ์ โดยให้ถือว่าการกระทาความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๐(๔)
และมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ค าสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ปลดผู้ อุ ท ธรณ์ อ อกจากงานฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ต ามมติ ข อง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เป็นเรื่องที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ กาหนดชัดเจนให้มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
และต้อ งถือ ว่ า รายงานเอกสารและความเห็ น ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็น ส านวนการสอบสวนทางวิ นั ย
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯจึงไม่สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นอย่างอื่นไปได้ และหากมหาวิทยาลัยไม่ดาเนินการตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้ งมาแล้ วนั้ น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเสนอความเห็ นไปยังนายกรัฐ มนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเห็นควรยกคาอุทธรณ์
ดังกล่าว

๓๓

๒.๒ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒.๑ การพิจารณาและสั่งการของสภามหาวิทยาลัย
เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็น
และข้อวินิจ ฉัย ต่อสภามหาวิทยาลั ย เมื่อสภามหาวิทยาลั ยได้รับความเห็นและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามีมติสั่งการดังนี้
(๑) สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ดังนี้
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
- ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เหมาะสมกับความผิดประการใด ให้มีมติแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องและเหมาะสม
- ถ้า เห็ น ว่ าสมควรดาเนิน การโดยประการอื่ นเพื่ อให้ เกิ ด ความเป็ นธรรมและถู กต้ อ งตาม
กฎหมาย ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
- ในกรณีที่มีผู้ ถูกลงโทษทางวินัยในความผิ ดที่ได้กระทาร่ว มกัน และเป็นความผิ ดในเรื่อ ง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทาอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์
ของผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะเดียวกันอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่
ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
(๒) สภามหาวิทยาลัยมีมติแตกต่างจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
กรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีความเห็นแตกต่างจากคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติเป็นอย่างอื่นจากที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์วินิจฉัย
๒.๒.๒ การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยอุทธรณ์และมีมติประการใด ให้แจ้งผู้อุทธรณ์เพื่อทราบและแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษเพื่อทราบหรือดาเนินการตามคาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว (ซึ่งเป็นไปตามข้อ
๒๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒)
ทั้งนี้ หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๑๙

๑๙

เป็นไปตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๔

ในเรื่องนี้ มีแนวคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด๒๐ทีว่ างหลักการสาคัญเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๑) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคาสั่งในเรื่องที่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฏ คาสั่ง หรือการ
กระทาอื่นใด เนื่องจากกระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่
ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือ
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็น หรือสร้างภาระให้
เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง๒๑ บัญญัติว่าในกรณี
ที่มีกฎหมายกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การ
ฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อมีการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ
ตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกาหนด
==================

๒๐

คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คาสั่งที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

๒๑

มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ

เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนือ่ งจากการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง
เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครองหรื อ กรณี อื่ น ใดที่ อ ยู่ ใ นเขตอานาจ ศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุติ
ข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคาบังคับตามทีก่ าหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสทิ ธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่มกี ฎหมายกาหนดขัน้ ตอนหรือวิธีการสาหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรือ่ งใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะ
กระทาได้ต่อเมือ่ มีการดาเนินการตามขั้นตอนและวิ ธี ก ารดั ง กล่ า ว และได้ มี ก ารสั่ ง การตามกฎหมายนั้ น หรื อ มิ ไ ด้ มี ก ารสั่ ง การภายในเวลา อัน
สมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกาหนด”

๓๕

บทที่ ๔
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
๔.๑ แผนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
มีแผนการปฏิบั ติงานในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์รวม ๙๐ วัน (โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ๖๐ วัน และระยะเวลาการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ๓๐ วัน) ดังนี้
กิจกรรม
๑. การรับเรื่องและตรวจสอบในเบื้องต้น
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ในเบื้องต้น
ว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.
๒๕๕๒ หรือไม่
๒.ประสานงานเรื่องประชุม
ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกรรมการเพื่อนัด
ประชุมเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โดยเร็ว
๓. การประชุมเรื่องอุทธรณ์
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ๑ เรื่อง จะมีการประชุม
๔ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่อง
อุทธรณ์ และกรอบระยะเวลาการพิจารณา
- ครั้งที่ ๒ นัดผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชี้แจง ได้แก่
ผู้อุทธรณ์ ผู้บังคับบัญชาผูส้ ั่งลงโทษ รวมผู้เกี่ยวข้อง
- ครั้งที่ ๓ พิจารณาร่างคาวินิจฉัย
- ครั้งที่ ๔ พิจารณาร่างคาวินิจฉัย
๔. การเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการเสนอวาระเรื่องอุทธรณ์เข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พร้อมทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
หลังจากฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัยจากสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายเลขานุการจะจัดทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
แก่ผู้อุทธรณ์ และผูบ้ ังคับบัญชาทีส่ ั่งลงโทษเพื่อ
ทราบโดยเร็ว

เดือนที่ ๑
(๔ สัปดาห์)
๑ ๒ ๓ ๔

เดือนที่ ๒
(๔ สัปดาห์)
๑ ๒ ๓ ๔

เดือนที่ ๓
(๔ สัปดาห์)
๑ ๒ ๓ ๔

๓๖

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เริ่มต้น
การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรับเรื่อง

ไม่รับเรื่อง

รับเรื่อง

มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์โดยเร็ว
ประสานงานเรื่องประชุม

จัดการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

เสนอวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ขั้นตอนที่ ๑. การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรับเรื่อง
การรั บหนังสืออุทธรณ์ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีห น้าที่รับ
หนั งสื ออุทธรณ์ (หนั งสื อเปิ ดผนึ ก/ใส่ซองปิดผนึก) โดยฝ่ ายเลขานุการสามารถเปิดเอกสารตรวจสอบใน
เบื้องต้นได้ เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ลงรับ
เรื่อง โดยบันทึกวันเวลาที่รับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ หนังสืออุทธรณ์จะต้องระบุถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมกับสาเนา
รับรองถูกต้องหนึ่งชุด โดยผู้อุทธรณ์สามารถมายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยห้ามมิให้อุทธรณ์ด้วย
วาจาหรือส่งหนังสือเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์มิได้

๓๗
การตรวจสอบในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ พิ จ ารณารั บ เรื่ อ ง/ไม่ รั บ เรื่ อ ง : ให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ ในเบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์
ตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม่ โดยมี
เงื่อนไขการรับเรื่องดังนี้
(๑) ผู้อุทธรณ์ที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ถูกคาสั่งลงโทษทางวินัย ห้ามมิให้ผู้อื่นหรือ
มอบหมายให้ ผู้ อื่ นทาเรื่ องอุทธรณ์แทน แต่ทั้งนี้ ห ากเป็นกรณีที่ผู้ อุทธรณ์ให้ ผู้ อื่นมาส่ งหนังสื ออุทธรณ์ให้
สามารถดาเนินการแทนได้
(๒) หนังสืออุทธรณ์จะต้องทาเป็นหนังสือเท่านั้น และมีสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและ
เหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมลง
ลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์
ทั้งนี้ หากผู้อุทธรณ์มิได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ พร้อมคาขอ หรือมิได้ ลง
ลายชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ ฝ่ายเลขานุการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ดาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
แต่หากผู้อุทธรณ์มิได้ดาเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อพิจารณาว่าจะรับพิจารณาหรือไม่รับพิจารณาหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น
หากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เห็นควรไม่รับเรื่อง ฝ่ายเลขานุการจะมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์เพื่อทราบ
โดยเร็ว
(๓) ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่ได้รับทราบ
คาสั่งลงโทษ
การดาเนินการหลังจากการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ : ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ดาเนินการ ดังนี้
กรณี เ ข้ า เงื่ อ นไข : ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ จะด าเนิ น การ
ประสานงานเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมทาหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
ทราบ และให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาเนาหลักฐานการรับทราบคาสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์
สานวนการสอบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสานวนการดาเนินการทางวินัย รวมทั้งคาชี้แจงมายัง
คณะกรรมการอุทธรณ์ โดยเร็ว
กรณีไม่เข้าเงื่อนไข :
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์โดยเร็ว พร้อม
รายงานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อทราบ และหากเป็นกรณีเรื่องอุทธรณ์ที่มีประเด็นว่าจะรับเรื่อง
หรือไม่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อ
พิจารณาว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่

๓๘
ขั้นตอนที่ ๒ การประสานงานเรื่องประชุม
หลังจากที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและ
เห็นควรให้รับเรื่องแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะประสานงานกับคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อกาหนดวันนัดประชุมเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์จะนัดประชุมล่วงหน้า ๔ ครั้ง เพื่อสะดวกในการลงนัดของกรรมการแต่ละท่าน และหลังจากที่
กาหนดวัน ประชุม แล้ ว ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการอุท ธรณ์ และร้อ งทุ ก ข์ จ ะจัด ทาหนัง สื อเชิญ ประชุ ม
คณะกรรมการ จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล
เอกสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุทธรณ์เพื่อนามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์
ในการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ หากเป็น
กรณีไม่เร่งด่วนใช้วิธีส่งทางเมลมหาวิทยาลัย (กรณีกรรมการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย) และใช้วิธีส่งทาง
ไปรษณีย์ (กรณีกรรมการเป็นบุคคลภายนอก) แต่หากเป็นกรณีเร่งด่วน จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)
ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมเรื่องอุทธรณ์
จากที่ได้กาหนดวันนัดประชุม ๔ ครั้งแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะกาหนดวาระการประชุมแต่ละครั้งภายใต้กรอบระยะเวลาการพิจารณา ๖๐ วันตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
- การประชุมครั้งที่ ๑ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องร้องทุกข์ และกาหนดกรอบ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะต้องดาเนินการ และระยะเวลาที่จะต้องเสนอคาวินิจฉัย
เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากการประชุมในครั้งนั้น มีการพิจารณามีเรื่องอุทธรณ์หลายเรื่อง อาจจะ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชี้แจงก่อนก็ได้
- การประชุมครั้งที่ ๒ นัดผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาชี้แจง ได้แก่ ผู้อุทธรณ์ ผู้บังคับบัญชาที่ออก
คาสั่งลงโทษ รวมผู้เกี่ยวข้อง
- การประชุมครั้งที่ ๓ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างคาวินิจฉัย โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จะกาหนดประเด็นพิจารณา พร้อมร่างคาวินิจฉัยมาเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพื่อพิจารณา
- การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔ ประชุ ม เพื่ อ ปรั บ แก้ ไ ขร่ า งพิ จ ารณาร่ า งค าวิ นิ จ ฉั ย กรณี ที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขร่างคาวินิจฉัยให้สมบูรณ์
ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ครั้ ง สามารถปรับเปลี่ ยนวาระการประชุมได้ตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

๓๙
ขั้นตอนที่ ๔ การเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย
การเสนอเรื่องร้องทุกข์เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานั้น จะต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา
๙๐ วันตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ฝ่า ยเลขานุก ารคณะกรรมการอุท ธรณ์แ ละร้อ งทุก ข์ จะมีห น้า ที ่เ ป็น ผู ้ป ระสานและนาเสนอเรื่อ งแจ้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุวาระเรื่องอุทธรณ์ พร้อมทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๕ การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
หลังจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
จากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะจัดทาหนังสือแจ้ง
ให้ผู้อุทธรณ์ ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาที่ออกคาสั่งลงโทษ เพื่อทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีปัญหาการดาเนินการบางครั้ง หากสานักงานมหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยมาให้ช้า ก็จะส่งผลให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้ง
ผู้อุทธรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องล่าช้าตามไปด้วย

๔.๓ วิธกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เนื่ อ งจากการด าเนิ น การเรื่ อ งอุ ท ธรณ์ มี ก รอบระยะเวลาที่ ก าหนดตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์ ๙๐ วัน ฉะนั้น การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด และหากการดาเนินการเกินกรอบระยะเวลาเนื่องจากมีความจาเป็น ได้แก่ มีเอกสารหลักฐานจานวน
มากที่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณา เป็นต้น ฝ่ ายเลขานุการจะเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาการดาเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

๔.๔ จรรยาบรรณ/คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ฉะนั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่รับผิดชอบสานวน คือ นิติกร จึงจาเป็น จะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
(๑) หลักโปร่งใส : การปฏิบัติงานจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา
(๒) หลักนิตธิ รรม เนื่องจากการปฏิบัติงานเรื่องอุทธรณ์มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฉะนั้น
ในการปฏิบัติงานจึงต้องใช้คานึงถึงหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๓) คุณธรรม/จริยธรรม : การปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย

๔๐

บทที่ ๕
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล นี้ ผู้เขียนได้
รวบรวมปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดย
แบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑. ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และ ๒. ปัญหาเกี่ยวกับ
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์

๕.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับอุทธรณ์
ปัญหา
กรณีที่ ๑ ปัญหาผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์

กรณีที่ ๒ ปัญหากรณีการใช้สิทธิของ
ข้าราชการได้รับโทษวินัยอย่างร้ายแรง

แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาเหตุของปัญหา – กรณีผู้อุทธรณ์เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่เกษียณอายุงาน หรือบุคคลภายนอก
มายื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
หากพิ จ ารณาตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว่ า ด้ ว ยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดเงื่อนไขเฉพาะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย (หมายถึ ง ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ) เท่านั้น ที่มีสิทธิอุทธรณ์
ฉะนั้น หากเป็นกรณีที่นักศึกษา หรือผู้ที่เกษียณอายุงาน หรือ
บุคคลภายนอกมายื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ ฝ่ายเลขานุการจะรีบดาเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องทราบ
เหตุที่ไม่รับเรื่องทันที พร้อมทั้งแนะนาให้ ผู้นั้นใช้สิทธิอุทธรณ์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนั้น
สาเหตุ ข องปั ญ หา – กรณี ผู้ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น ข้ า ราชการของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลโดยได้ รั บ โทษวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงมายื่ น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุขอบเขตการพิจารณาเรื่ อง
อุทธรณ์เฉพาะข้าราชการที่ถูกลงโทษวินัย อย่างไม่ร้ายแรง โดย

๔๑
ปัญหา

กรณีที่ ๓ ปัญหาเรื่องการยื่นหนังสือ
อุทธรณ์

แนวทางการแก้ไขปัญหา
ยกเว้นกรณีข้าราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกให้ใช้
สิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉะนั้น เมื่อมีกรณีที่ข้าราชการ
ที่ ถู ก ลงโทษวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง (ปลดออกหรื อ ไล่ อ อก) ฝ่ า ย
เลขานุ ก ารจะแนะน าให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ปใช้ สิ ท ธิ อุ ท ธร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ หนังสือแจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัยได้ระบุ
สิทธิอุทธรณ์ไว้ท้ายหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว
สาเหตุของปัญหา – ผู้ อุทธรณ์ยื่นหนังสื ออุทธรณ์โ ดยมิได้ล ง
ลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้อุทธรณ์ หรือเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์
ยื่นหนังสืออุทธรณ์โดยที่มิได้ระบุสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร หรือเป็นกรณีที่
ผู้อุทธรณ์มิได้ระบุความประสงค์ของการอุทธรณ์ไว้
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ ว ยการอุ ทธรณ์ และการร้ องทุก ข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ง ระบุไ ว้
ชัดเจนว่าหนังสืออุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อและตาแหน่งของ
ผู้อุทธรณ์ และต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และความประสงค์
ของการอุทธรณ์ ฉะนั้น เพื่อให้ ห นังสื ออุทธรณ์มีส าระส าคัญ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฯ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบทันที และให้ ผู้ อุ ทธรณ์ มายื่นหนั งสื ออุ ทธรณ์ ฉบั บเพิ่มเติ ม
ภายในระยะเวลาที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง และหากผู้อุทธรณ์ ไม่ยื่ น
หนั ง สื อเพิ่ ม เติ ม ภายในระยะเวลาที่ กาหนด ฝ่ ายเลขานุ ก าร
จะแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อพิจารณา
สั่งการ

๔๒
ปัญหา

กรณีที่ ๔ ปัญหากรณีผู้อื่นยื่นเรื่องแทน
ผู้อุทธรณ์

แนวทางการแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาแนวคาพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด๒๒ ที่ได้วางหลักการสาคัญไว้ว่าคาอุทธรณ์ที่ ไม่สมบูรณ์หรือ
มีข้อบกพร่องที่จะไม่รับไว้พิจารณาได้จะต้องเป็นสาระสาคัญถึง
ขนาดที่จะทาให้ คาอุทธรณ์เสียไป แต่ห ากเป็นคาอุทธรณ์ที่ยัง
สามารถเข้ า ใจได้ ถึ ง ความประสงค์ ข องผู้ อุ ท ธรณ์ แ ละเป็ น ค า
อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์นั้นเอง ย่อมไม่เป็นสาระสาคัญที่จะทาให้
ค าอุ ท ธรณ์ นั้ น เสี ย ไป ซึ่ ง ในมาตรา ๒๗ วรรคสอง ๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๗ ได้กาหนดให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสาร หากเห็น
ว่าคาขอนั้นมีข้อบกพร่อง ไม่ถูกต้อง อ่านไม่เข้าใจ หรือมีเอกสาร
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะต้องให้คาแนะนาเพื่อให้คู่กรณี
แก้ไขให้ถูกต้อง
สาเหตุของปัญหา มีกรณีที่ผู้อื่นมาอุทธรณ์แทนผู้ถูกคาสั่งลงโทษ
กับกรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้ผู้อื่นมายื่นเรื่องอุทธรณ์แทน
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระบุว่าการ
อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์เรื่องของตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทน
ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ ฉะนั้น หากเป็น
กรณีที่ผู้อื่นมาอุทธรณ์แทนผู้ถูกคาสั่งลงโทษ ฝ่ายเลขานุการจะ

๒๒

คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๓

มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติว่า “ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ ตามความจาเป็นแก่กรณี เมือ่ มีผู้ยื่นคาขอเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีม่ ีคาสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ ที่
จะต้องดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสาร บรรดาทีม่ ีกฎหมาย หรือกฎกาหนดให้ต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ หากคาขอไม่
ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวแนะนา ให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ ทราบทันทีหรือ
ภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับคาขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีท่ าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผูร้ ับคาขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยัง
ไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคาขอทราบ พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจัดทาคาสั่งทางปกครองนัน้ ด้วย
เมือ่ ผู้ยื่นคาขอได้แก้ไขคาขอหรือจัดส่งเอกสารตามทีร่ ะบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะปฏิเสธไม่ดาเนินการตามคาขอเพราะเหตุยัง
ขาดเอกสารอีกมิได้ เว้นแต่มีความจาเป็น เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง ตามมาตรา
๒๐ ในกรณีเช่นนัน้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพลัน หากเห็นว่า เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
ผู้ยื่นคาขอต้องดาเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทีเ่ จ้าหน้าที่กาหนด หรือภายในเวลาทีเ่ จ้าหน้าที่อนุญาตให้ขยายออกไป
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ยื่นคาขอ ไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้ถอื ว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์ทจี่ ะให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ ตามคาขอ
ต่อไป ในกรณีเช่นนัน้ ให้เจ้าหน้าที่สง่ เอกสารคืนให้ผู้ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ให้ผู้ยื่นคาขอทราบ และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้”

๔๓
ปัญหา

กรณีที่ ๕ การยื่นหนังสืออุทธรณ์

กรณีที่ ๖ การยื่นเรื่องเกินระยะเวลา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่รับเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้ผู้อื่นมายื่น
เรื่องอุทธรณ์แทน ยังถือเป็นการอุทธรณ์เรื่องของตนเองตามที่
ข้อบังคับฯ กาหนด เพียงแต่มอบหมายให้ผู้อื่นมายื่นเรื่องเท่านั้น
สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระบุวิธีการยื่น
อุทธรณ์ ไว้ ๒ วิธี คื อ การยื่นอุทธรณ์ด้ว ยตนเอง และการยื่ น
อุทธรณ์ทางไปรษณีย์เท่านั้น และเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ได้เคยวินิจฉัยไว้ว่าคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้ อ งทุ ก ข์ จะไม่ รั บ พิ จ ารณาเอกสารที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ส่ ง ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยทาง E-mail เนื่องจาก
เป็นเอกสารที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯไม่อาจทราบได้ว่า เอกสารที่
ส่งโดยทาง E-mail นั้น มีความแท้จริงและถูก ต้องมากเพียงใด
(เอกสารดั ง กล่ า วส่ ง โดยใคร เมื่ อ ใด และลายมื อ ชื่ อ ของผู้ ส่ ง
เอกสารเป็นผู้อุทธรณ์หรือไม่) โดยฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์ทราบเหตุที่ไม่รับเรื่องทันที พร้อมแนะนาข้อกฎหมาย
ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ท ราบและปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กาหนดไว้
สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์เกินระยะเวลา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งไม่
เป็นตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดไว้
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
ในขั้นตอนการแจ้งคาสั่งลงโทษวินัยให้ผู้ถูกลงโทษทราบ จะระบุ
สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบไว้ ในหนังสือแจ้งคาสั่ง
ลงโทษแล้ว หากผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์เกินระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเหตุที่ไม่ รับ
เรื่องทันที

๔๔
ปัญหา
กรณีที่ ๗ สิทธิของผู้อุทธรณ์ในการขอ
คัดค้านกรรมการอุทธรณ์

๒๔

แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาเหตุ ข องปั ญ หา ผู้ อุ ท ธรณ์ ใ ช้ สิ ท ธิ ยื่ น หนั ง สื อ ขอคั ด ค้ า น
กรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุไว้ชัดเจน
ว่าการคัดค้านคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ต้องแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือ
แจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์เริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ฉะนั้น หากผู้อุทธรณ์ให้สิทธิ
ขอคัดค้านกรรมการภายหลังจากที่คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ภายหลังจากที่พิจารณาแล้ว ย่อมเสียสิทธิในการคัดค้าน
กรรมการ โดยก่อนที่จะเริ่มพิจารณา ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์ได้ทราบสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้ว
ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาแนวการพิจารณาของศาลปกครอง
เรื่องการคัดค้านกรรมการ โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางหลัก
กฎหมายปกครองที่สาคัญ คือ “หลักความเป็นกลาง”๒๔ ตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างน้อย ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีเจ้าหน้าที่มีอานาจพิจารณาทางปกครองมีเหตุซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันเป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความ
เป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง ไม่อาจทาการพิจารณา
ทางปกครองได้ แต่หากการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้อง
มีผ ลรุ นแรงอันทาให้ การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็ น
กลาง เช่น สถานะทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ในการ
พิจารณาทางปกครองนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดของเจ้าหน้าที่อื่น
จนทาให้ เจ้าหน้าที่อื่นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการมีความคิดเห็ น
คล้อยตามและมีมติตามความเห็นนั้น

คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔/๒๕๕๙ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

๔๕
ปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
(๒) เจ้าหน้าที่ที่ถือว่า “มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหาสาระหลักของเรื่อง โดยผล
ของการพิจารณาจะนาไปสู่การออกคาสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
ไม่ได้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๕.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
ปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
กรณีที่ ๑ คณะกรรมการอุทธรณ์และ
สาเหตุของปัญหา การรับเรื่องอุทธรณ์กรณีที่คณะกรรมการ
ร้องทุกข์หมดวาระ ขณะที่มีเรื่องอุทธรณ์ อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดเดิม) หมดวาระการดารงตาแหน่ง และ
ยังอยู่ระหว่างการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
(ชุดใหม่) นั้น มีผู้ถูกคาสั่งลงโทษยื่นเรื่องอุทธรณ์มายัง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดเดิม)
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
กรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์(ชุดเดิม) หมดวาระ
การดารงตาแหน่ง และยังอยู่ระหว่างการได้มาซึ่งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดใหม่) นั้น มีผู้ถูกคาสั่งลงโทษยื่นเรื่อง
อุทธรณ์มายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดเดิม)
เรื่องนี้ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ได้เคยพิจารณาและมีหลักในการปฏิบัติว่าหากเป็นกรณี
เรื่องอุทธรณ์ที่ยื่นมายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุด
เดิ ม ) ก็ ใ ห้ ค ณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ (ชุ ด เดิ ม )
พิจารณาจนแล้ว เสร็จ โดยฝ่ ายเลขานุการจะระบุข้อเท็จจริง
ดังกล่าวไว้ในคาวินิจฉัยพร้อมเหตุผล
กรณีที่ ๒ ระยะเวลาในการพิจารณา

สาเหตุของปัญหา ระยะเวลาการพิจารณาในเรื่องอุทธรณ์
กาหนดไว้ ๖๐ วัน ซึ่งเรื่องอุทธรณ์บางเรื่องมีประเด็นที่
พิจารณามาก และทาให้ระยะเวลาการพิจารณาเกินกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๖
ปัญหา

กรณีที่ ๓ การนาทนายความหรือผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงด้วย

กรณีที่ ๔ ผู้อุทธรณ์ขอยกประเด็น
เพิ่มเติมนอกเหนือสานวน

กรณีที่ ๕ คาขอของผู้อุทธรณ์

แนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
เพื่อให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ครบถ้วนทุกประเด็นและเป็นไป
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ฝ่ายเลขานุการจะเสนอ
เรื่องเข้าสภามหาวิทยาลั ยเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
เสนอคาวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย
สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ได้นาทนายความหรือผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้อง เช่น สามี/ภรรยา เข้ามาร่วมชี้แจงด้วย
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้วางแนวทางปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๒๑ กาหนดให้เฉพาะผู้อุทธรณ์ที่มีสิทธิ
แถลงการณ์ด้วยวาจาเท่านั้น และหากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะนา
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์เข้ารับฟังการชี้แจง
ด้วย ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์เพื่อทราบก่อน โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้เข้าหรือไม่
สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจงประเด็นอุทธรณ์เพิ่มเติม
จากประเด็นในหนังสืออุทธรณ์
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มีมติว่ าการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะพิจารณาเฉพาะประเด็น
ตามที่ระบุในหนังสือร้องทุกข์เท่านั้น ส่วนประเด็นเพิ่มเติมที่
ผู้ร้องทุกข์ยกขึ้นกล่าวอ้างในคาชี้แจงด้วยวาจานอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในหนังสือร้องทุกข์นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จะไม่รับ
พิจารณาประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะต้องระบุใน
คาวิ นิ จฉั ย ให้ ชัด เจนว่ า เป็ นประเด็ น เพิ่ มเติ ม ที่น อกเหนื อ จาก
หนังสืออุทธรณ์
สาเหตุของปัญหา คาขอของผู้ร้องทุกข์ที่ประสงค์ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาลงโทษ
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นคาขอที่ประสงค์ให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์แก้ไขการบริหารงานของส่วนงาน/
มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น

๔๗
ปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้ องทุกข์ได้มีความเห็นในเรื่องนี้ว่า
การที่จะวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ใดที่กระทบกระเทือนต่อระบบการ
บริหารของส่วนงาน/มหาวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ไม่มีอานาจที่จะสามารถแก้ไขการบริหารงานที่อาจ
เกิดจากความไม่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลได้ เนื่องจากการ
พิจารณาเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของฝ่าย
บริห ารโดยตรง แต่ขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ จะพิจารณาหลักเกณฑ์ตามหลักกฎหมาย
เท่านั้น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จึงมีเพียงข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาได้เท่านั้น

๕.๒ ข้อเสนอแนะ
จากที่ผู้เขียนได้นาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ เพื่อเรียบเรียงเป็นคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
อุทธรณ์ รวมถึงแนวการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน อันที่จะเป็นประโยชน์ที่ทาให้ผู้อ่านได้ทราบและสามารถ
เข้าใจกระบวนการเรื่องอุทธรณ์มากยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดในการยื่นอุทธรณ์ รวมถึงลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นอีก เนื่องจากขณะนี้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งให้ออกจากราชการและคาสั่งลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
หรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
และมีข้อยกเว้นการถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ๔ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ เมื่อข้าราชการฯ สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของราชการ
กรณีที่ ๒ เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตาแหน่งที่ข้าราชการฯ ปฏิบัติหน้าทีอ่ ยู่
กรณีที่ ๓ เมื่อข้าราชการฯ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

๔๘
กรณีที่ ๔ เมื่อข้าราชการฯ ถูกจาคุกในความผิดที่มิใช่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ปรากฏว่า ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ยังมิได้มีการทบทวนแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และอาจทาให้มีปัญหา
ในทางปฏิบัติได้
อย่างไรก็ต าม เนื่อ งจากปัญ หาที่เ กิด ขึ้น ในทางปฏิบัติง านจากหลัก เกณฑ์ที่กาหนดไว้ใ น
ข้อบังคับ ฯ ตามที่กล่าวข้างต้น ยังมีความไม่ชัดเจนในบางเรื่อง และยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะต้องนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น และนาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ในข้อ บังคับ
มหาวิทยาลั ยมหิดล ว่าด้ว ยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้มีความชัดเจน สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
==================

๔๙
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ภาคผนวก
หน้า
ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการอุทธรณ์
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕๓
๖๔

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการลงโทษทางวินัย
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การดาเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๖๕
๘๐

กฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของข้าราชการ
๑. ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งให้ออกจากราชการ
และคาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐
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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 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแยง
กับขอบังคับนีใ้ หใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
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“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน)ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึงพนักงาน
เงิ น รายได ซึ่ ง ส ว นงานได จ า งให ป ฏิ บั ติ ง านอยู ก อ นวั น ที่ ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว า ด ว ยพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับและยังไมครบกําหนดการจางใหเปนพนักงานเงินรายไดและ
ปฏิบัติงานอยูตอไปจนครบการจาง
“ลูกจางมหาวิทยาลัย” หมายความวา ลูกจางมหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
“ประธาน”
หมายความวา ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
“การอุทธรณ” หมายความวา การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั
“การรองทุกข”
หมายความวา การรองทุกขกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือ
มีความคั บของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ไมรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการ
ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
ขอ ๕ การอุทธรณและการรองทุกขเรื่องใดที่มีขอบังคับกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับในเรือ่ งนั้น
ขอ ๖ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานัน้ เปนวัน
เริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุดถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย
(๑) ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร จํานวนสามคน
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาคณาจารย จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการ ตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวนหนึ่งคน
(๕) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และ
ตําแหนงประเภทสนับสนุน จํานวนหนึ่งคน
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(๖) กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน โดยใหกรรมการดังกลาวเขารวมเปน
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณและรองทุกขของลูกจางมหาวิทยาลัยเทานั้น
(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการ
บริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไมไดเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง หรือดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน
ใหคณะกรรมการตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการก็ได
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒) - (๖) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกใหมได
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม
ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการเดิมพนจากตําแหนง
กรณีที่ยังมิไดแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการใหม
ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตั้งประธานหรือเลือก
กรรมการใหมแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธาน
หรือผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการตามขอ ๘ (๒) – (๖)
พนจากตําแหนงตามประเภทการไดมา ใหถือวาประธานหรือกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการดวย
ขอ ๑๐ การประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทีม่ ีสิทธิเขารวม
ประชุม จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุ ม ถ า ประธานไม อยู ใ นที่ป ระชุ มหรือ ไม ส ามารถปฏิบั ติห นา ที่ ไ ด ใหที่ ป ระชุ ม เลื อ ก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหรือมีเหตุคัดคานตามขอ ๑๕
และขอ ๒๗ และประธานไดแจงกรรมการผูนั้นมิใหเขาประชุมแลว กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากของผูเขาประชุม ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข พรอมเสนอความเห็นและ
ขอวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขนั้นตอสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ
และการรองทุกข ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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หมวด ๒
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ
ขอ ๑๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ยกเวนในกรณีขาราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหใชสทิ ธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๑๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือ
มอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได และใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ แสดงข อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลในการอุ ท ธรณ ใ ห เ ห็ น ว า ตนเองได
ถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร พรอมลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ
ในการอุ ท ธรณ ถ าผู อุ ท ธรณ ป ระสงค จ ะแถลงการณ ด ว ยวาจาในชั้ น พิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจานั้นตอประธานโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น
หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึง
ประโยชนในการรักษาจรรยาบรรณและวินัย ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรือ่ งๆ ไป
สําหรับการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก หากผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษพิจารณาแลวเห็นวา
พยานหลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการอุทธรณจะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดยไม
ระบุชื่อบุคคลก็ได
ขอ ๑๕ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินยั ทีผ่ ูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินยั ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา
หรือผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม
การคัดคานคณะกรรมการนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ
หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ
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เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น
ก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวาการ
ใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและ
เปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง
ลงโทษเปนวันไดรับทราบคําสั่ง
ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ และผูแจงไดแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษแลว ใหทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่แจง และ
ลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน โดยถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับทราบ
คําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และให
ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษและสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
หนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา
ผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษ
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษไดรับทราบคําสั่งแลว
ขอ ๑๗ การอุทธรณใหทําหนังสือถึงประธาน พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งชุด
การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงตอประธานโดยตรง หรือผานผูบังคับบัญชาก็ได และ
ใหผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๑๘
ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากส ง หรือวั นที่ ที่ ทําการไปรษณียตนทางประทั บตราที่ ซองหนังสือเปน วัน ยื่น หรือสง หนังสือ
อุทธรณ เมื่อไดรับหนังสือแลวใหผูรับหนังสือดําเนินการตามวรรคสาม
เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน
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ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๑๗ ใหผูบังคับบัญชานั้น
ลงรับหนังสืออุทธรณตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ แลวสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูสั่ง
ลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสือ
อุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสอบสวนหรือ
การพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ
(ถามี) ไปยังประธานภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ
ขอ ๑๙ เรื่องอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ ตามขอ ๑๓
และยืน่ หรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั ทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาว า เรื่ อ งอุ ท ธรณ ร ายใดเป น เรื่ อ งอุ ท ธรณ ที่ จ ะรั บ ไว พิ จ ารณาได ห รื อ ไม
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 มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจา
ไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษ
หรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ใหแจงลวงหนาตาม
ควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาวใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือ ผูแทน
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถาคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวน
เพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิม
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
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ขอ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินจิ ฉัยตอ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติ
ดังนี้
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองและ/หรือไมเหมาะสมกับความผิดประการใดใหมีมติแกไข
เปลี่ยนแปลง ใหถูกตองและเหมาะสม
(๓) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย ให
มีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่องเดียวกัน โดยมี
พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว
และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของ
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะเดียวกันอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติให
ผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย
ขอ ๒๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยอุทธรณและมีมติประการใด ใหแจงผูอุทธรณเพื่อทราบและ
แจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว
หมวด ๓
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ขอ ๒๔ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๒๕ เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการ
รองทุกขกับผูอยูใตบังคับบัญชา เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกัน ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน
ฉะนั้นเมื่อผูอยูใตบังคับบัญชามีปญหา โดยเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทํ า หรื อ คํ า สั่ ง ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู เ ป น ต น เหตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข และแสดงความประสงค ที่ จ ะ
ปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข ใหผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
นั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหา
ที่เกิดขึ้นในชั้นตน
ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับ
คําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตอประธาน โดยผานผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกข ดังนี้

๘

60

(๑) กรณีผูรองทุกขสังกัดคณะ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตอคณบดี หรือหัวหนาสวนงานเรียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเทา
คณะ หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
เวนแตเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากคณบดีหรือหัวหนาสวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี
(๒) กรณีที่ผูรองทุกขสังกัดสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี
(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากอธิการบดีใหยื่นตอประธาน
ขอ ๒๖ การรองทุกข ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผอู นื่
รองทุกขแทนไมได และใหรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่
แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางไร และความประสงคของการรองทุกข
ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่อง
รองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน
ขอ ๒๗ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องรองทุกข
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข
(๔) เป น คู ส มรส บุ พ การี ผู สื บ สั น ดาน หรื อ พี่ น อ งร ว มบิ ด ามารดาหรื อ ร ว มบิ ด าหรื อ มารดากั บ
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข
(๕) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขเสียความเปนธรรม
การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสือรองทุกขหรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณารองทุกขนั้น
ก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวา
การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและ
เปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได
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ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข
(๑) ในกรณี ที่เ หตุ รอ งทุ ก ขเ กิ ด จากการที่ผู บั ง คับ บัญ ชาผู เ ป น ต น เหตุ แ ห ง การร อ งทุก ขมี คํา สั่ง เป น
หนังสือตอผูรองทุกข ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข
ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และผูแจงไดแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา
คําสั่งใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรู
เห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง ใหดําเนินการตามขอ ๑๖ วรรคสาม
โดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง
ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้น เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข
(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขกระทําไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตอ
ผูรองทุกข โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกขดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ขอ ๒๙ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน พรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด โดยยื่น
ผ า นผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ หนื อ ลํ า ดั บ กว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู เ ป น ต น เหตุ แ ห ง การร อ งทุ ก ข ต ามข อ ๒๕ และให
ผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๓๐
ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข
ในกรณี ส งหนั งสื อร องทุ กข ทางไปรษณี ย ให ถื อวั นที่ ที่ ทํ าการไปรษณี ย ต นทางออกใบรั บฝากเป น
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข
เมื่ อ ได ยื่ น หรื อ ส ง หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ไ ว แ ล ว ผู ร อ งทุ ก ข จ ะยื่ น หรื อ ส ง หนั ง สื อ ร อ งทุ ก ข ห รื อ เอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ไดโดยยื่นหรือสงโดยตรงตอประธาน
ขอ ๓๐ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๒๙ ใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหง
การรองทุกข ดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนที่ทําใหผูรองทุกขเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือ
คับของใจเพื่อทําความเขาใจ และใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาว พรอมหนังสือรองทุกขรวมถึงเอกสาร
หลักฐาน (ถามี) ไปยังประธานภายในสามสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข
ในกรณีที่ยื่นโดยตรงตอประธาน ใหประธานสงหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวา
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการตามวรรคแรก

๑๐
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ขอ ๓๑ เรื่องรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องรองทุกขที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๒๖
และยื่นหรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข และใหคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชา
ผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไดดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนแลว
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาว า เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร ายใดเป น เรื่ อ งร อ งทุ ก ข ที่ จ ะรั บ ไว พิ จ ารณาได ห รื อ ไม
ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมตินั้นใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว
ขอ ๓๒ ผูรองทุกขจะขอถอนเรื่องรองทุกขกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขเสร็จ
สิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปน
อันยุติ
ขอ ๓๓ การพิจารณาเรื่องรองทุกข หากมีกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจง (ถามี) หรือขอใหผูที่เกี่ยวของในเรื่องรองทุกขมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา หากประธานเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแก
การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร อ งทุ ก ข จะให ง ดการแถลงการณ ด ว ยวาจาเสี ย ก็ ไ ด แต ห ากให ผู ร อ งทุ ก ข ม า
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 เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและมีมติประการใด ใหแจงผูรองทุกขเพื่อทราบ
และแจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
โดยเร็ว
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๑๑
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ไดมกี ารยืน่ เรื่องอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขไวกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
ของพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๓๗ ในระหวางทีย่ ังไมมกี ารแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
( ศาสตราจารย นายแพทย วิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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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.) จึงออกข้อบังคับ 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 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
“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
การยื่นอุทธรณ์และการดําเนินการก่อนการพิจารณา
ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับนี้
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับการถูกสั่งให้ออกจากราชการ ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) เมื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา ผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการ
(๒) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตําแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงอยู่
(๓) เมื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร
(๔) ถูกจําคุกในความผิดที่มิใช่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 7 การอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ต้องกระทําด้วยตนเอง
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ ผู้อุทธรณ์
จะมอบหมายให้ทายาทโดยธรรมหรือบุคคลอื่นในกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรม ทําการอุทธรณ์แทนได้
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะใช้สิทธิ
อุทธรณ์เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ทายาทผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดหรือทายาทคนหนึ่งคนใดของผู้นั้น
มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คําสั่งแทนได้
ข้อ 8 การอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง สําหรับ
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์
แต่ถึงแก่ความตายในระยะเวลาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทายาทของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ 9 การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. โดยใช้ถ้อยคําสุภาพและมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ตําแหน่ง สังกัด และที่อยู่สําหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
(๒) วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
(๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคําสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
(๔) คําขอของผู้อุทธรณ์
(๕) ลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
(6) คําสั่งลงโทษทางวินัย
ในการอุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อ ก.อ.ร. ให้แสดงความประสงค์ไว้ใน
หนังสืออุทธรณ์ หรือจะทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. โดยยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจา
ต่อสํานักงานในวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ก็ได้
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ข้อ 10 การยื่นอุทธรณ์ตามข้อ 9 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์พร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ
ต่อ สถาบั นอุ ด มศึกษาที่ มี คํ าสั่ งให้ อ อกจากราชการหรื อ คํา สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ยอย่ างร้ ายแรงหรื อ ยื่ น ต่ อ
สํานักงาน
ในกรณี ที่ผู้ อุท ธรณ์ยื่ นอุ ท ธรณ์ต่ อ สถาบัน อุด มศึ กษา ให้ สถาบั นอุ ด มศึกษาดํ าเนินการจั ดส่ ง
อุทธรณ์และสํานวนการดําเนินการสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไปยังประธาน
ก.อ.ร. โดยเร็ว
กรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้วันที่สถาบันอุดมศึกษาประทับตรารับหนังสือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
ว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันรับอุทธรณ์
กรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ส่ ง หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ท างไปรษณี ย์ ห รื อ วิ ธี อื่ น ที่ ก.อ.ร. กํ า หนด ให้ ถื อ วั น ที่
ที่ ทํ า การไปรษณี ย์ ต้ น ทางออกใบรั บ ฝากเป็ น หลั ก ฐานฝากส่ ง หรื อ วั น ที่ ที่ ทํ า การไปรษณี ย์ ต้ น ทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นอุทธรณ์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ทําเป็น
หนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. หาก ก.อ.ร. พิจารณาเรื่องอุทธรณ์นั้นแล้วเสร็จก่อน ให้คําแถลงการณ์นั้นตกไป
ข้อ 11 ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารดังต่อไปนี้
ให้สํานักงานภายในเจ็ดวัน
(๑) หนังสืออุทธรณ์
(๒) สําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์
(๓) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๔) คําคัดค้านกรรมการสอบสวน (ถ้ามี)
(๕) รายงานการประชุมของสภาสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการ
พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) สํ า นวนการสอบสวนและหลั ก ฐานการสอบสวนทั้ ง หมดในกรณี ต ามมาตรา 49
หรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 57 พร้อมบัญชีเอกสาร
(๗) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการสอบสวนและการพิจารณาลงโทษทางวินัย
เมื่อสํานักงาน ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามข้อ 10 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดส่งสําเนาอุทธรณ์และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณา
ภายในเจ็ดวันและรายงานให้ ก.อ.ร. เพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป
ข้อ 12 เมื่อสํานักงาน ได้รับเอกสารตามข้อ 11 จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้วให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน สรุปสํานวนเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร
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หมวด ๒
การพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ 13 อุทธรณ์ที่ ก.อ.ร. จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นไปตามข้อ 9 และยื่นหรือส่งภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ 8
ในกรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าหนังสืออุทธรณ์ที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ
มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ลงลายมือ ชื่อและที่อ ยู่ของผู้อุทธรณ์ ก.อ.ร มีอํานาจสั่งให้
ผู้อุทธรณ์แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าผู้อุทธรณ์มิได้ปฏิบัติตามก็ให้มีมติไม่รับอุทธรณ์
กรณีอุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ 8 หากกรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม ก.อ.ร. มีอํานาจรับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณาได้
ข้อ 14 การนับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
(๑) กรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้นับแต่วันที่ประธาน ก.อ.ร. ได้รับอุทธรณ์พร้อมเอกสารตามข้อ 11
ครบถ้วนจากสถาบันอุดมศึกษา
(๒) กรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสํานักงาน ให้นับแต่วันที่สํานักงานได้รับอุทธรณ์
ข้อ 15 ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการ ก.อ.ร. โดยทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุ
แห่งการคัดค้านยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาอุทธรณ์ ถ้ากรรมการ ก.อ.ร. ผู้นั้นมีเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือการกระทําผิดวินัย
ที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๒) มีส่วนได้ส่วนเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้สั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัย
(๕) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินการสั่งให้ออกจากราชการหรือการดําเนินการทางวินัย
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์
เมื่อประธาน ก.อ.ร. ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้แจ้งกรรมการ ก.อ.ร. ทราบก่อนเริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เพื่อให้พิจารณาว่าสมควรถอนตัวหรือไม่ กรรมการ ก.อร. ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง 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
แจ้ งกรรมการผู้ นั้น ทราบ และไม่ ใ ห้ร่ ว มพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์เ รื่ อ งนั้น เว้ น แต่ การให้ กรรมการผู้ นั้ นร่ ว ม
พิจารณาอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทําให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้ร่วม
พิจารณาอุทธรณ์ด้วยก็ได้
การที่กรรมการ ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์หรือถอนตัวเพราะมีเหตุ
อันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระทําใด ๆ ที่ได้กระทําไปแล้วแม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจาก
ที่ได้มีการยื่นคําคัดค้าน
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. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อ.ร.
คนหนึ่งเป็นประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อ.ร. คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์สองคนซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณาตามความจํ า เป็ น และในกรณี ที่ เ ป็ น การตรวจสอบ
กลั่นกรองสํานวนอุทธรณ์ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน เป็นกรรมการและเลขานุการ
การคัดค้านอนุกรรมการ ก.อ.ร. ตามวรรคสอง ให้นําข้อ 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 17 ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
เป็นผู้รับผิดชอบสํานวน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.อ.ร. เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 18 การพิจารณาอุทธรณ์ให้ ก.อ.ร. พิจารณาจากสํานวนการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและ
สํานวนการสอบสวนและให้มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการ หรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
(๒) ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรง หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๓) สั่งให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม
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ในกรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตาม (๑) ถึง (3)
อาจเป็น ผลร้า ยหรื อ ไม่ เ ป็น คุ ณ แก่ผู้ อุ ท ธรณ์ ให้ เ ลขานุ การ ก.อ.ร. มี ห นัง สื อ แจ้ ง ผู้ อุ ท ธรณ์ ให้ ท ราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในระเวลาที่ ก.อ.ร. กําหนด
ข้อ 19 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้ ก.อ.ร. รับฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจา
ของผู้อุทธรณ์ทุกกรณี และผู้อุทธรณ์มีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนพิจารณา
ของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระทําลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์และ ก.อ.ร.
ให้ถือว่าเป็นการกระทําแทนผู้อุทธรณ์ เว้นแต่ผู้อุทธรณ์จะได้คัดค้านเสียในขณะนั้น และหาก ก.อ.ร.
พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์
ด้วยวาจาก็ได้
หากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประสงค์ จ ะมาแถลงแก้ ก็ ใ ห้ ม าแถลงหรื อ มอบหมายเป็ น หนั ง สื อ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี
ข้อ 20 เมื่อความปรากฏแก่ ก.อ.ร. ว่าผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์
ให้ ร อการวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ นั้ น ออกไปจนกว่ า ทายาทตามข้ อ 7 จะมี คํ า ขอเข้ า มาหรื อ โดยที่ ก.อ.ร.
เรียกเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ทายาทเข้ามาแถลงชี้แจงประเด็นการอุทธรณ์ โดยให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือต่อ
ประธาน ก.อ.ร. ภายในกํ า หนดสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ถึ ง แก่ ค วามตาย และให้ ก.อ.ร.
ดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป ทั้งนี้ จะวินิจฉัยเป็นผลร้ายยิ่งกว่า แก่ผู้อุทธรณ์ที่ถึงแก่ความตายนั้นไม่ได้
ข้อ 21 เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วให้มีมติหรือคําวินิจฉัย ดังนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการ หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงชอบด้วยกฎหมาย
และเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการ หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้มีมติเพิกถอนคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยนั้น
(ก) ถ้าการสั่งให้ออกจากราชการ หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สารบัญญัติ ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัย สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับ
ราชการตามเดิ ม และในกรณี ที่ อุ ท ธรณ์ ใ ดเป็น ความผิด วิ นั ย ไม่ร้ า ยแรงให้ อ ธิ ก ารบดี พิ จ ารณาลงโทษ
ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรงนั้น
(ข) ถ้าการสั่งลงโทษนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีสบัญญัติ ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่
กฎหมายกําหนดให้ครบถ้วน เมื่อดําเนินการครบถ้วนแล้ว หากอธิการบดียังคงยืนยันคําสั่งให้ออกจากราชการ
หรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว ก็ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการ
หรือคําสั่งลงโทษทางวินัย ยืนยันคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนั้น
แต่หากอธิการบดีมีความเห็นอย่างอื่นก็ให้ดําเนินการเพิกถอนคําสั่งเดิมและอาจมีคําสั่งใหม่ตามรูปคดี
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(๓) ถ้ า เห็ น ว่ า โทษที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ โทษไม่ เ หมาะสมกั บ ความผิ ด ให้ อ ธิ ก ารบดี สั่ ง ลงโทษ
ตามมติของ ก.อ.ร.
ข้อ 22 คําวินิจฉัยหรือคําสั่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์
(๒) ชื่อคู่กรณีในอุทธรณ์
(๓) สรุปอุทธรณ์และคําขอของผู้อุทธรณ์
(๔) สรุปคําแก้อุทธรณ์
(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
โดยทํ า เป็ น หนัง สื อ ถึ ง ประธาน ก.อ.ร. แต่ ถ้ า ผู้ อุท ธรณ์ ถ อนอุ ท ธรณ์ ด้ ว ยวาจาให้ เ ลขานุ การ ก.อ.ร.
บันทึกไว้และจัดให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์
ให้เป็นอันระงับ และให้ประธาน ก.อ.ร. มีคําสั่งจําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ
การถอนอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดสิทธิผู้อุทธรณ์ที่ยื่นอุทธรณ์ใหม่ภายในระยะเวลาอุทธรณ์
หมวด ๓
การดําเนินการตามมติและคําวินิจฉัยของ ก.อ.ร.
ข้อ 24 ในกรณี ที่ ก.อ.ร. มี ม ติ ต ามข้ อ 18 แล้ ว ให้ เ ลขานุ ก าร ก.อ.ร. แจ้ ง มติ ใ ห้
สถาบันอุดมศึกษาทราบโดยเร็ว
ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งมติจากเลขานุการ ก.อ.ร. และเมื่อได้มีการดําเนินการตามมติ ก.อ.ร. เสร็จสิ้นแล้วให้
รายงานผลการดําเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังเลขานุการ ก.อ.ร. โดยเร็ว
ข้อ 25 เมื่อ ก.อ.ร. ได้มีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ 21 แล้วให้เลขานุการ ก.อ.ร. แจ้งคําวินิจฉัย
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือและแจ้งให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือ
คําสั่งโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว
เมื่อ ก.อ.ร. มีมติตามข้อ 21 (2) (ก) และ (3) ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่ง
ให้ออกจากราชการหรือคําสั่งโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์จากเลขานุการ ก.อ.ร. และเมื่อได้ออกคําสั่งหรือ
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วให้แจ้ง ก.อ.ร. ทราบภายในเจ็ดวัน
ข้อ 26 ในกรณีที่อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งโทษ
ทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงมี คํ า สั่ ง ตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง ก.อ.ร. ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการ
ทั้งนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธาน ก.อ.ร.

