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ค ำน ำ 

 
 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “การอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการอุทธรณ์ รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณข์องคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ท่ีได้วินิจฉัยและวางแนวทางปฏิบัติไว้  และแนวทางการวินิจฉัย
ของศาลปกครองที่เกี่ยวข้อง  โดยการจัดท าคู่มือเล่มนี้ ผู้จัดท าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับส่วนงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องที่จะได้น าหลักไปปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน
ให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน   
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สารบัญ 
 

เรื่อง                    หน้า 
ค ำน ำ 
สำรบัญ                  ก - ค 
 

บทที่ ๑ บทน า  
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ        ๑  
๑.๒ วัตถุประสงค์                      ๔ 
๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับจำกคู่มือ        ๔  
๑.๔ ขอบเขต          ๔  
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม       ๕  

 

บทที่ ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ส่วนที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์     ๖ 

๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                                        ๖                
๑.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                                   ๗         
๑.๓ การได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                                ๘                  
๑.๔  การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์    ๙ 
๑.๕ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์                              ๑๐               

ส่วนที่ ๒ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์    ๑๑ 
๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย                     ๑๑                                                            
๒.๒ การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ               ๑๒  
๒.๓ การด ารงต าแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ           ๑๒    
๒.๔ หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์          ๑๓                         

 

บทที่ ๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์ 
ส่วนที่ ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์       ๑๔ 

๑.๑ ความหมายของการอุทธรณ์         ๑๔ 
๑.๒ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์          ๑๕ 
๑.๓ การยื่นอุทธรณ์          ๑๖ 
๑.๔ สิทธิของผู้อุทธรณ์          ๑๘ 
  
 
 



 ข 

เรื่อง              หน้า 
                         

ส่วนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์          
๒.๑ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์     ๒๐ 

  ๒.๑.๑ เงื่อนไขการรับเรื่องอุทธรณ์                  ๒๐ 
  ๒.๑.๒ ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์      ๒๒  
  ๒.๑.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์             ๒๒               
  ๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์           ๒๓                   

๒.๑.๕ กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ๒๓ 
 ๒.๒ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.๒.๑ การพิจารณาและสั่งการของสภามหาวิทยาลัย    ๓๓ 
  ๒.๒.๒ การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย      ๓๓ 
 

บทที่ ๔ เทคนิคในการปฏิบัติงาน          
 ๔.๑ แผนการปฏิบัติงาน         ๓๕ 
 ๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๓๖ 
 ๔.๓ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      ๓๙ 
 ๔.๔ จรรยาบรรณ/คุณธรรมในการปฏิบัติงาน      ๓๙ 
 

บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
๕.๑ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา      ๔๐ 

  ๕.๑.๑ ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับอุทธรณ์   ๔๐ 
๕.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์     ๔๕ 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ         ๔๗ 
 

บรรณานุกรม            ๔๙  
ภาคผนวก            ๕๒ 
 

......................................................... 



  

๑ 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ  

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

“กำรอุทธรณ์” เป็นกระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งการอุทธรณ์เป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) ได้กําหนด
เพ่ือเป็นช่องทางในการตรวจสอบการใช้อํานาจทางปกครองอองเจ้าหน้าที่ ที่ได้มีการกระทําในทางปกครองรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การออกคําสั่งทางปกครอง และเพ่ือเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้
อํานาจทางปกครอง จากการกระทําทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยที่คู่มือเรื่อง “การอุทธรณ์ออง
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล”นี้ จะเป็นการอุทธรณ์เฉพาะคําสั่งลงโทษทางวินัยเท่านั้น 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)   

    ตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๑๒๑ ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติเพ่ือปรับปรุงกิจการอองมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้ดียิ่ง อึ้น 
และจัดให้มหาวิทยาลัยได้อยายตัวเป็นมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ 

    ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบการบริหารงานบุคคลเพียง ๒ ประเภทเท่านั้น คือ 
อ้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ซึ่งแนวคิดการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยอองอ้าราชการพลเรือน เพ่ือเป็น
ช่องทางหนึ่งที่กฎหมายได้เปิดโอกาสให้อ้าราชการพลเรือนที่ถูกดําเนินการทางวินัยที่จะออให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงอึ้นไปพิจารณาทบทวนคําสั่งลงโทษว่าถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่  และถือว่าเป็นมาตรการ
ตรวจสอบภายในอองฝ่ายบริหารเพื่อจะทําการแก้ไอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคําสั่งลงโทษใหม่ให้ถูกต้อง   การอุทธรณ์
จึงเป็นกระบวนการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรม
และความม่ังคงในอาชีพแก่อ้าราชการพลเรือน ทําให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ิมความระมัดระวังในการพิจารณาดําเนินการ
สั่งลงโทษ ๒   ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่นําใช้ในการพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์อองอ้าราชการและลูกจ้าง 

                                                           
๑ พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๒ ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๗ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒  

๒ ไพโรจน์ อาจรกัษา, คูม่อือทุธรณ์และรอ้งทกุอท์างวินัย, (กรุงเทพฯ.วิญญูชน,๒๕๔๗),๑๓. 



 

๒ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  คือ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๗ มำตรำ ๑๒๔ – 
๑๒๘ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖  (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
                   จนกระท่ัง มีพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(ประกำศเม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗) ระบุให้ใช้บังคับกับอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ได้แก่
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แต่ไม่รวมถึง
สถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ)  ทําให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
อ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ และเพื่อให้
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์อองมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗๓ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำ
ด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษและการร้องทุกอ์กรณีที่ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
อ้อบังคับดังกล่าวใช้บังคับกับอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอองมหาวิทยาลัยมหิดล    
 ต่อมา เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มอึ้นมา 
จึงจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษอองพนักงานรวมถึงลูกจ้างออง
มหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ของพนักงำน
และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

๒. ช่วงที่มหำวิทยำลัยมหิดลออกนอกระบบ (เป็นหน่วยงำนในก ำกับของรัฐ) (ตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐)   

         หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปลี่ยนฐานะจากส่วนราชการ เป็นหน่วยงานในกํากับอองรัฐ 
ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๔  
                                                           
๓

 มำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัตวิ่า “”หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วนิัยและ

การรักษาวนิัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอทุธรณ์และการรอ้งทกุอ์ และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในอ้อบังคับออง
สภาสถาบันอดุมศึกษา 
       เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เกดิประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไมก่ําหนดภาระหน้าที่อองตําแหน่งแต่ละ
ตําแหน่ง โดยกําหนดภาระหน้าทีอ่องหน่วยงานแทนก็ได้ 
       ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับทีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดตามมาตรา ๑๔(๓)  

๔
 มำตรำ  ๕ ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า “ให้มหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น

มหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญตัินี ้และเป็นนิติบุคคล 



  

๓ 

และเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔  มหาวิทยาลัย
ไดอ้อกอ้อบังคับหรือประกาศอองมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

          ในส่วนอองการอุทธรณ์ นั้น มหาวิทยาลัยได้ออกอ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกอ์ พ.ศ.๒๕๕๒  โดยอ้อบังคับฯดังกล่าวระบุให้ยกเลิกอ้อบังคับเดิมที่ใช้ในช่วงที่มหาวิทยาลัย
เป็นส่วนราชการจํานวน ๔ ฉบับ ดังนี้อ้อบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกอ์ พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไอเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ อ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกอ์อองพนักงานและลูกจ้างอองมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไอเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

      รายละเอียดตามอ้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกอ์ พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย โดยที่ยังคงหลักการเดิมอยู่  
คือ ให้อ้าราชการที่ถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกอ์  โดยผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นหนังสืออุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทราบคําสั่งลงโทษ และอุทธรณ์ได้เฉพาะเรื่องอองตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนไม่ได้ โดยหนังสืออุทธรณ์
ต้องลงลายมือชื่อและตําแหน่งอองผู้อุทธรณ์ และต้องประกอบด้วยสาระสําคัญท่ีแสดงอ้อเท็จจริงและเหตุผลในการ
อุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และความประสงค์อองผู้อุทธรณ์   
ยกเว้นกรณีอ้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง (ได้แก่ ปลดออก และไล่ออก) ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไอเพ่ิมเติม    

 ในการจัดทําคู่มือการอุทธรณ์อองผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไอในการอุทธรณ์ และ
เพ่ือตอบสนองแนวนโยบายอองผู้บริหารที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อองมหาวิทยาลัย 
แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวอ้องกับการดําเนินการทางวินัยออง
ส่ วนงานและมหาวิทยาลั ย  ในยุทธศาสตร์ ที่  ๔  Management for Self-Sufficiency and Sustainable 
Organization อองแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ในส่วนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพ่ือให้การดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายออง
มหาวิทยาลัยในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบ ด้วย ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ Value 
for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/
มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจาย  อํานาจ 
(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และ หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

 

                                                           
        มหาวทิยาลัยมหิดลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับอองรฐั ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น” 



 

๔ 

 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 

  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารอองมหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและอั้นตอนในการ
อุทธรณ์ รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานอองมหาวิทยาลัย/
ส่วนงานให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานอองมหาวิทยาลัย ได้ทราบและเอ้าใจหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไอในการ
อุทธรณ์ได้ถูกต้องตามอ้ันตอนที่กําหนดไว้ 
  ๓. เพ่ือใช้อธิบายรายละเอียดแนวปฏิบัติในการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างไร 
เพ่ือมิให้เสียสิทธิในการอุทธรณ์ 
 

 

๑.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

๑. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเอ้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์และสามารถนําไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  
  ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่อองตนเอง ว่าจะต้อง
ดําเนินการอย่างไรและเมื่อใด ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าคําสั่งลงโทษทางวินัยไม่เป็นธรรม 

๓. เพ่ือให้ผู้บริหารอองมหาวิทยาลัย/ส่วนงานได้นํากรณีศึกษาที่ได้จากการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
เพ่ือนําไปปรับปรุงการบริหารงานอองมหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้มีธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน 

 

 
๑.๔ ขอบเขตของคู่มือกำรอุทธรณ์  
   

  การจัดทําคู่มือการอุทธรณ์ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการดําเนินการสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้แก่ อ้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย เท่านั้น  โดยรายละเอียดในคู่มือดังกล่าวระบุ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไอการอุทธรณ์  ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไอ รวมถึง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ที่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 



  

๕ 

 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 
 

“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
ได้รับแต่งตั้งใหม้ีอํานาจหน้าที่ (๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์อองอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูก
สั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกอ์อองอ้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งแก้ไอเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(เดิม คณะกรรมการอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
อุทธรณ์อองอ้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) 
 

==================== 
 
 
 



 

๖ 

บทท่ี ๒ 
บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ 

 

  เนื้อหาในบทที่  ๒ เกี่ยวกับองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และ  
ร้องทุกข์ในการรับเรื่องอุทธรณ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ซึ่งจะ
อธิบายตามหัวข้อเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และส่วนที่ ๒ 
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

…………………………………………………… 
 

ส่วนที่ ๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

 

๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

 
 
           มหาวิทยาลัย 

                  (อธิการบดี) 
 
           สภาคณาจารย์ 
 
 
   ส านักงานสภามหาวิทยาลัย        ส านักงานอธิการบดี           

 
     

 
 
 

 
 
 

คณะ / วิทยาเขต / ส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น จ านวน ๓๓ ส่วนงาน 
         (คณบดี/ผู้อ านวยการ) 

กองกฎหมาย    

มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ๒๓ นว่ยงาน 

หน่วยงานตา่งๆ ภายในส านักงาน ๒๒ หน่วยงาน 

- งานบริหารและธรรมาภิบาล ได้แก่ งานอุทธรณ์/ร้องทุกข์บุคลากร 
   งานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเร่ืองร้องทุกข์ 
 - งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
 - งานวินัยและบังคับคดี 

 



 

๗ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙) ระบุให้สภา
มหาวิทยาลัยมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือกระท าการใดๆ 
อัยอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
  หากพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแล้ว ในส่วนของสภามหาวิทยาลัยจะ
มีคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึน จ านวน ๖ ชุด ดังนี้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการวิจัย 
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
- คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 

 

ในคู่มือนี้ จะกล่าวเฉพาะในส่วนคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย โดย 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ถือเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น  โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ 
พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   

ทั้งนี้การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะมีความเป็นกลาง  ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด 
 

๑.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

      ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน ๑๒ คน ดังนี้ 
  ๑. ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  จ านวน ๓ คน 
๓. กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาคณาจารย์ จ านวน ๑ คน 
๔. กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการ ต าแหน่งวิชาการ จ านวน ๑ คน และต าแหน่ง 

ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ๑ คน   
๕. กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน ๑ คน  

และต าแหน่งประเภทสนับสนุน จ านวน ๑ คน 
๖. กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน โดยให้กรรมการดังกล่าวเข้า 

ร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของลูกจ้างมหาวิทยาลัยเท่านั้น 



 

๘ 

๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ 
ด้านการบริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 
หรือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ คน 
 

๑.๓ การได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

      ตามข้อ ๘ วรรคท้ายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. กรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน ๓ คน ให้เลือกจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการให้ที่ประชุม
ก าหนด 
  ๓. กรรมการจากผู้แทนสมาชิกสภาคณาจารย์ จ านวน ๑ คน ให้เลือกจากที่ประชุมสภา
คณาจารย์ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการให้ที่ประชุมก าหนด 
  ๔. กรรมการจากผู้แทนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จ านวน ๕ ประเภท ดังนี้ 
ข้าราชการต าแหน่งวิชาการ จ านวน ๑ คน ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป จ านวน ๑ คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ จ านวน ๑ คน  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทสนับสนุน 
จ านวน ๑ คน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน  โดยให้ส่วนงานด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนส่วน
งานทั้ง ๕ ประเภท  และให้ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละต าแหน่งของส่วนงาน มาประชุมเพ่ือเลือกกรรมการ
ทั้ง ๕ ประเภท  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการแต่ละประเภทให้เป็นไปตามท่ีประชุมแต่ละประเภท
ก าหนด โดยผู้แทนที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมแต่ละประเภทจะต้องไม่สังกัดส่วนงานเดียวกัน 
  ๕. กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๒ คน  ให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
กรรมการ ๑ – ๔ เพ่ือท าการเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และ/
หรือกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  หรือด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมก าหนด 
 
 
 
 
 



 

๙ 

 

๑.๔  การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

  ตามข้อ ๙ วรรคแรก ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อดังนี้ 
       (๑) วาระการด ารงต าแหน่ง 
              คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีวาระการด ารงแหน่ง ๒ ปี  และอาจได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลือกใหม่ได้  
             โดยหลักการข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ก าหนดให้กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สามารถได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกใหม่ได้ นั้น หากเทียบเคียง
กับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา๕ เรื่องเสร็จที่ ๔๕๑/๒๕๔๗ เรื่องการนับวาระด ารงต าแหน่งและ
ลักษณะต้องห้ามของ อ.ก.ม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗  โดยคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า “ตามข้อ ๖ ทวิ วรรคสี่ แห่งกฎทบวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของอนุกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี โดยมิได้มีบทบัญญัติห้ามการเป็นอนุกรรมการอีก
ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม  จึงมีความหมายว่า อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยนี้ 
เป็นเพียงผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ตามกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยก าหนดไว้เท่านั้น  แต่มิได้มีภารกิจและ
มีอ านาจถึงขนาดที่จะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ตลอดไป เช่นนี้กฎหมายจึงไม่ห้ามการเป็น
อนุกรรมการในคราวต่อๆไปอีก  ดังนั้น อนุกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งแล้วไม่ว่าจะเป็นการพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระหรือไม่ ก็ย่อมมีสิทธิได้รับการเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ได้อีก โดยไม่จ ากัดจ านวนวาระและไม่ว่าจะเป็นอนุกรรมการในวาระที่ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม”  ฉะนั้น  ในกรณี
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  นั้น เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ ประกอบกับอ านาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน หรือมีประโยชน์ในการบริหารแต่อย่างใด  ผู้ที่ได้รับเลือกจึงสามารถเป็นกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกขไ์ด้หลายวาระติดต่อกันได้  
 
 
 
 

                                                           
๕

 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา,บันทกึส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่อง การนับวาระด ารงต าแหน่งและลกัษณะตอ้งห้ามของ อ.ก.ม. อุทธรณแ์ละ 

ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ เรื่องเสร็จที่ ๔๕๑/๒๕๔๗ ,กรกฎาคม ๒๕๔๗ 



 

๑๐ 

(๒) การพ้นจากต าแหน่ง  แบ่งออกเป็น ๒ กรณี 
               ก. กรณีการพ้นต าแหน่งตามวาระ  
                    ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการ
แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเดิม
พ้นจากต าแหน่ง 

  ทั้งนี้ หากกรณีที่ยังมิได้แต่งตั้งหรือเลือกคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ใหม่ ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่  
              ข. กรณีการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  
 ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนก าหนด  ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
ประธานหรือเลือกกรรมการใหม่แทนภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานหรือผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนั้น  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของ 
ผู้ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่ประธานพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามประเภทการได้มา ให้ถือว่าประธานหรือกรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการด้วย 
 
 

๑.๕ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ 
 

  ตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้ก าหนดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ไว้ดังนี้ 
  (๑) องค์ประชุม : การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  จึงจะเป็นองค์ประชุม   
  (๒) กรณีประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  : ถ้าประธานไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในการประชุม   

(๓) กรณีมีการคัดค้านกรรมการ : ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือมีเหตุคัดค้านตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และประธานได้แจ้งกรรมการผู้นั้นมิให้เข้าประชุมแล้ว กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 
  (๔) การวินิจฉัยชี้ขาด : การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุม  ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

…………………………………………… 
 
   



 

๑๑ 

ส่วนที่ ๒ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทกุข์ 
 

๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลยั 
 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

    ส านักบริหารกิจการสภามหาวทิยาลัย               ส านักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
บริหารจดัการประชุม        บริหารจัดการทั่วไป           วิเคราะห์ ติดตาม           เป็นฝ่ายเลขานุการของ 
            ของส านักงานสภาฯ           และประเมินผล        คณะกรรมการที่สภาฯแต่งต้ัง 
 

  โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศ 
ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑) มีการแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ออกเป็น ๒ 
ส านัก คือ(๑) ส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และ (๒) ส านักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย   โดยแต่ละ
ส านักมีความรับผิดชอบหลัก๖ ดังนี้ 
  (๑) ส านักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
       - บริหารจัดการการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
       - บริหารจัดการทั่วไปของส านักงานสภามหาวิทยาลัย  เช่น งานสารบรรณ  งาน
ทรัพยากรบุคคล  การจัดท าแผนและงบประมาณ  การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดท า website  
  (๒) ส านักยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 
        - วิเคราะห์  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
สภามหาวิทยาลัย  รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
       - เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  
 

  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของ
สภามหาวิทยาลัย  ในส่วนภาระงานของส านักงานยุทธศาสตร์สภามหาวิทยาลัย ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  
 
                                                           
๖
 อ้างอิงจากมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๖.๒ เร่ืองการปรับโครงสร้าง

การแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 



 

๑๒ 

 

๒.๒ การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์   
 

ตามข้อ ๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข ์เพ่ือท าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ด าเนินการเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์   

เดิม การแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นผู้แต่งตั้ง
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ    

จนกระทั่ง สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้
พิจารณาและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการควรเป็นอ านาจของฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติต่อไป   จึงมีมติเห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนการแต่งตั้งเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็น “ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ในการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนั้น  เนื่องจากการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายเป็นส่วนใหญ่  ประกอบในโครงสร้างของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยไม่มีเจ้าหน้าที่ต าแหน่งนิติกร ด้วยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา เพ่ือให้การด าเนินการของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปด้วยความถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้
ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ  ผู้บริหารจึงได้พิจารณามอบหมายให้นิติกรของกฎหมายท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยนิติกรที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีคุณสมบัติทางต าแหน่ง
นิติกรที่เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในการสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ และปัจจุบัน กองกฎหมายจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งงานดังกล่าว
อยู่ภายใต้โครงสร้างของกองกฎหมาย ในส่วนของงานบริหารและธรรมาภิบาล (เป็นการแบ่งงานภายในของ
กองกฎหมาย) 
 

 

๒.๓ การด ารงต าแหน่งของเลขานุการและผูช้่วยเลขานุการของคณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทุกข์ 
 

  เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มิได้ระบุวาระการด ารงต าแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ไว้  และเพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
สอดคล้องกับวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์   ด้วยเหตุนี้ วาระการด ารง
ต าแหน่งของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จึงจ าเป็นต้องสอดคล้อง
ตามวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ด้วยเช่นเดียวกัน 



 

๑๓ 

 
๒.๔ หน้าที่ของฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
  

  ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (กรณีเฉพาะเรื่องอุทธรณ์) มีดังนี้ 
(๑) การรับเรื่องและตรวจสอบในเบื้องต้น 
      ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ในเบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์ตาม

กฎหมายหรือไม่   
 (๒) การประสานงานเรื่องประชุม 

       ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือก าหนดวัน
ประชุมพิจารณาเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว 

(๓) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ 
     ฝ่ายเลขานุการมีหน้าที่ (๑) จัดท าหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระ

การประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล เอกสาร และกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องอุทธรณ์เพ่ือ
น ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  (๒) สรุปข้อเท็จจริงเรื่องอุทธรณ์ และ
กรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และสภามหาวิทยาลัย ติดต่อ
ประสานงาน  ท าหนังสือเชิญผู้อุทธรณ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริง (๓) จัดท าร่างค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เสนอที่ประชุม และน าเสนอค าวินิจฉัยที่ได้ตรวจแก้ไขพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  และ (๔) จัดท าหนังสือแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลัยถึงผู้อุทธรณ์ และผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจมติดังกล่าว 
 

==================== 



 

๑๔ 

บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการอุทธรณ ์

 

  เนื้อหาในบทที่ ๓ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ ในอันที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานต่อไป  

รายละเอียดในบทที่ ๓ นี้ จะแยกออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
อุทธรณ์  และส่วนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์  

………………………………………… 
   

ส่วนที่ ๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ ์
 

๑.๑ ความหมายของการอุทธรณ์  
 

ความหมายตามของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ : การอุทธรณ์ หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ใดถูกค าสั่งลงโทษทางวินัย ได้ร้องขอ
ความเป็นธรรมจากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยค าสั่ง
ลงโทษทางวินัย  ยกเว้น กรณีข้าราชการที่ถูกสั่งค าสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ได้แก่ ปลดออกและไล่ออก ให้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   

ความหมายตามหลักของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ค าสั่งให้ออกจากราชการและค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐ : การอุทธรณ์ หมายถึง การที่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้
ร้องขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยค าสั่ง
ลงโทษทางวินัย 

มีข้อสังเกต การอุทธรณ์ตามหลักกฎหมายปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) นั้น  การอุทธรณ์ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายปกครองได้ก าหนดเพ่ือเป็นช่องทาง
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการกระท าในทางปกครองรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ออกค าสั่งทางปกครอง และเพ่ือเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อ านาจทาง
ปกครอง จากการกระท าทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย    ซึ่งการอุทธรณ์ตามกฎหมายปกครองจะมี 



 

๑๕ 

 
ความหมายกว้างกว่าการอุทธรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒  แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์บางกรณีที่ข้อบังคับฯ ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ไว้ชัดเจน และเพ่ือความชัดเจนและถูกต้อง  จึงยังคงต้องใช้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็นกฎหมายกลาง รวมถึงแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมาเป็นกรอบ
แนวทางในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ด้วย 

 

๑.๒ ผู้มีสิทธอิุทธรณ์  
 

       ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ ผู้ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัยทีเ่ป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้นั้นถูก 
ค าสั่งลงโทษทางวินัย โดยที่การลงโทษทางวินัยกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

ก. ข้าราชการ๖  จะต้องเป็นข้าราชการที่ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๔๘ (๑) – (๓)  ได้แก่ ภาคทัณฑ์ 
ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน    

   ส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกสั่งค าสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๔๘ (๔) – (๕) ได้แก่ ปลดออกและไล่ออก 
ให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจาก
ราชการและค าสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข. พนักงานมหาวิทยาลัย๗  จะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัย ทั้งโทษ
วินัยร้ายแรงและวินัยไม่ร้างแรง ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ โทษทางวินัยมี ๔ สถาน ได้แก่ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) งด
การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีที่ถูกลงโทษทางวินัย และ (๔) ปลดออก 

 
 
 

                                                           
๖
 ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ค านยิาม “ข้าราชการ” หมายความว่า “ข้าราชการพลเรอืนใน

สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล” 
๗ ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ค านิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลัยมหิดลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ . ๒๕๕๑  และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑และรวมถึงพนักงานเงินรายได้ซ่ึงส่วนงานได้จ้างให้ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับและยังไม่ครบก าหนดการจ้างให้เป็นพนักงานเงินรายได้และปฏิบัติงาน
อยู่ต่อไปจนครบการจ้าง” 



 

๑๖ 

ค. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย๘ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
    (๑) ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ  จะต้องเป็นลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณที่ถูกค าสั่ง

ลงโทษทางวินัย ทั้งโทษวินัยร้ายแรงและวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๔๘ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ได้แก่ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดค่าจ้าง 
(๓) ลดขั้นค่าจ้าง (๔) ปลดออก และ (๕) ไล่ออก 

    (๒) ลูกจ้างเงินรายได้  จะต้องเป็นลูกจ้างเงินรายได้ที่ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัย ทั้งโทษวินัย
ร้ายแรงและวินัยไม่ร้างแรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การด าเนินการและการ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ (๔) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๗ โทษทางวินัยมี ๔ สถาน ได้แก่ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ตัดเงินเดือน (๓) งดการเลื่อน
เงินเดือนประจ าปีที่ถูกลงโทษทางวินัย และ(๔) ปลดออก  

 

๑.๓ การยื่นอุทธรณ์  
 

      ก. หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์  
          เรื่องที่จะอุทธรณ์ จะต้องเป็นเรื่องที่เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษทางวินัย และผู้ถูกลงโทษเห็นว่า

โทษวินัยดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
  (๑) การอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์เรื่องของตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืน
อุทธรณ์แทนไม่ได้  
  (๒) ต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับทราบค าสั่ง (จะยื่นเป็นหนังสือโดยตรง
หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้) 
  (๓) หนังสืออุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ อุทธรณ์ และต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และความประสงค์ของการอุทธรณ์ (โต้แย้งค าสั่งลงโทษได้ทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย) 
 ข. วิธีการยื่นอุทธรณ์ 
  (๑) ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยตรง 
พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งชุด  

     กรณีท่ีมีผู้น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง  : ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ  
และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  และให้ถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

                                                           
๘

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

มหาวิทยาลัยมหิดล” 



 

๑๗ 

       กรณีท่ีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์  : ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง  หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้ผู้รับหนังสือด าเนินการตามวรรคสาม 
  (๒) กรณียื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ผ่านผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชาลงรับหนังสืออุทธรณ์ตาม
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษภายในสามวันท าการนับแต่
วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนาหลักฐาน
การรับทราบค าสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์ ส านวนการสอบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และส านวนการ
ด าเนินการทางวินัย พร้อมทั้งค าชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
 

ตัวอย่างแบบหนังสืออุทธรณ์ 
 
 

    ที่อยู่ ....................................... 
เบอร์ติดต่อ .............................. 

วันที ่............................................................... 
 

เร่ือง อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย (อ้างค าสั่ง ...........................) 
เรียน ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
 

  ข้าพเจ้า ......(ระบุชื่อ –นามสกุล) .................................. อายุ ............ ปี  เคยด ารงต าแหน่ง .............................. 
(เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง) ................................. ปฏิบัติงานอยู่ที่ ....................... (ระบุหน่วยงาน และส่วนงาน
สังกัดที่ผู้อุทธรณ์ท างาน )   ขอยื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย (ระบุค าสั่งลงโทษ...................) ......................
(โดยผู้อุทธรณ์จะต้องสรปุสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริงและเหตผุลในการอุทธรณ์   ให้เห็นว่าตนเองได้ถกูลงโทษโดยไม่ถูกต้อง  
ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมอย่างไร  โดยผู้อุทธรณจ์ะต้องอธิบายและชี้แจงข้อเท็จจริงรายละเอียดใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์ฯ  
เพื่อทราบความเป็นมา และเข้าใจได้ว่าผู้อุทธรณไ์มไ่ด้รับความเป็นธรรมอย่างไร)................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ด าเนนิการอย่างไร (ผู้อุทธรณ์จะต้องอธิบาย
และช้ีแจงค าขออย่างชัดเจนว่าต้องการให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ท าอะไร) ................................................................................. 
 

       (ลงช่ือ) ..................................................................ผู้อุทธรณ์ 
       (..........................................................................................) 
   

 
 



 

๑๘ 

 ค. ระยะเวลาในการใช้สิทธิอุทธรณ์ 
  การอุทธรณ์ต้องยื่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับทราบค าสั่ง  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ ได้ก าหนดเรื่องการนับระยะเวลาอุทธรณ์  ดังนี้ 

๑. กรณีผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษโดยตรง  : ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือ 
ชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษเป็นวันได้รับทราบค าสั่ง 
  ๒. กรณีผู้ถูกลงโทษไม่ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษโดยตรง : ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ และผู้แจ้งได้แจ้งค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบกับมอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ 
ผู้ถูกลงโทษแล้ว  ให้ท าบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้
เป็นหลักฐาน  โดยถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่ผู้ถูกลงโทษได้รับทราบค าสั่ง 
  ๓. กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษรับทราบค าสั่งลงโทษโดยตรง : ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษ
ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรง  และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส าเนาค าสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น
สามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับ
แทนแล้ว  แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษ
กลับคืนมา  ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับทราบค าสั่งแล้ว 
 
๑.๔ สิทธิของผู้อุทธรณ์  
 

       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้อุทธรณ์ ไว้ดังนี้  

ก. สิทธิที่จะขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวน 
    ส่วนการขอตรวจหรือคัดค้านบันทึกถ้อยค าบุคคล พยานหลักฐานอ่ืนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรักษา
จรรยาบรรณและวินัย ตลอดจนเหตุผลและความจ าเป็นเป็นเรื่องๆไป 

ข. สิทธิคัดค้านกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์คนหนึ่งคนใดหรือหลายคน โดยผู้อุทธรณ์จะต้องมี
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 

(๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
(๔) เป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดา

กับผู้กล่าวหาหรือผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
(๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจท าให้การพิจารณาอุทธรณ์เสียความเป็นธรรม 



 

๑๙ 

      ทั้งนี้ การคัดค้านคณะกรรมการนั้น ต้องแสดงข้อเท็จจริ งที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน
หนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
  ค. สิทธิในการยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมในระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ง. สิทธิในการแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  จ.  สิทธิในการถอนเรื่องอุทธรณ์ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้น โดยผู้อุทธรณ์
จะต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้ว  การพิจารณาอุทธรณ์ให้
เป็นอันยุต ิ

…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 

ส่วนที่ ๒ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ ์
 

  สืบเนื่องจากกระบวนการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงจะต้องปฏิบัติตาม
หลักการในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พ.ร.บ.ฯก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และหลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔ (๑๙)๙ และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑๑๐  โดยการพิจารณา
ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 

๒.๑ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
       

๒.๑.๑ เงื่อนไขการรับเรื่องอุทธรณ ์
    

              (๑) ผู้อุทธรณ์ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย) และเป็นผู้ที่ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัยเท่านั้น (ยกเว้นกรณีของข้าราชการที่
ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง)   
      (๒) ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งลงโทษ 
      (๓) เรื่องท่ีจะรับไว้พิจารณาต้องเป็นเรื่องอุทธรณ์ท่ีถูกต้องในสาระส าคัญ โดยแสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อม
ลงลายมือชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ 
  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องอุทธรณ์รายใดเป็นเรื่องอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่  
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งมตินั้นให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยเร็ว 

                                                           
๙

 มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดแูลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

อ านาจและหน้าทีเ่ช่นว่านี้ให้รวมถึง 
 (๑) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการพฒันาของมหาวิทยาลัย 
    ฯลฯ                                     ฯลฯ 
  (๑๙) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้งทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัย 
คณะอนกุรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัย ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดในขอ้บังคับของ
มหาวิทยาลัย 
๑๐  ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า “คณะกรรมการมีหนา้ที่พิจารณาเรื่องอุทธรณแ์ละเรื่อง 
ร้องทุกข์  พรอ้มเสนอความเห็นและขอ้วนิิจฉัยในเรือ่งอทุธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นัน้ต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวกับการอทุธรณ์และการรอ้งทกุข ์
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 



 

๒๑ 

ขั้นตอนการอุทธรณ ์

 
 

ผู้ปฏิบัติงานในถูกลงโทษทางวินัยย่ืนหนังสือ                   ผู้บังคับบัญชา                      ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสอืแจ้งค าสัง่ลงโทษ 
** ยกเว้นกรณีข้าราชการทีถู่กลงโทษไล่ออก     
หรือปลดออก ให้ใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ระเบียบ      
ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗        

 
      ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 

 

 
 
     รับเร่ือง                 ไม่รับเรื่อง  อนุมัติให้ถอนเร่ือง 

 
 

                    
แจ้งผู้อุทธรณ์เป็นหนังสือโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 

         สภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 

ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส่วนงาน)  อธิการบดี             ผู้อุทธรณ์                        ศาลปกครอง       

 
 

 

- พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ ์
- พิจารณาจากส านวนการสอบสวนและส านวนการด าเนินการทางวินยั 
หากในกรณ๊จ าเป็นหรือสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานค าชีแ้จงจาก
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา 
- สามารถให้ผู้อุทธรณ์แถลงการณ์ด้วยวาจาและให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่ง
ลงโทษแถลงด้วยวาจาได ้
 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้วินจิฉัยอุทธรณ์และมีมติประการใด  

ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบ 

กรณีผู้อุทธรณ์ไม่พอใจผล 



 

๒๒ 

      ๒.๑.๒ ระยะเวลาในการพิจารณาเรือ่งอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
 

               ตามมาตรา ๖๕๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่ได้รับหนังสืออุทธรณ์  และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปกรอบระยะเวลาตามที่
ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ในการพิจารณาเรื ่องอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันได้รับเรื่อง เช่นเดียวกัน 

      ส่วนกรอบระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ซึ ่งเป็น
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๙ ระบุระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่ได้รับหนังสืออุทธรณ์   และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาแล้วเสร็จ จะต้องเสนอค าวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาภายใน ๓๐ วัน (ซึ่งหากนับรวมกับ
ระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ๖๐ วัน จะอยู่ภายในกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 

       ๒.๑.๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
 

    ในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
      (๑) พิจารณาจากส านวนการสอบสวน และส านวนการด าเนินการทางวินัย  รวมทั้งในกรณี
จ าเป็นอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ 
      (๒) ค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ 
      (๓) ค าแถลงการณ์แก้ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของผู้ด ารงต าแหน่งที่สั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษ  
      (๔) ค าชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ
บุคคลใดๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดๆมา
ให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
 
 

                                                           
๑๑

 มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติวา่ “การอทุธรณ์และการพจิารณา

อุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ และการแก้ไขค าสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้บังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗  
         ในการพจิารณาอุทธรณ ์ให้สภาสถาบันอุดมศกึษาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งซ่ึงต้องไม่เกนิเก้าสิบวัน และให้น า
มาตรา ๖๒ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 



 

๒๓ 

      (๕) กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมใน
เรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพ่ิมเติมแทนก็ได้ หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมท าการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ 
 

                ๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์
 

      คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาเรื่องอุทธรณ์แล้ว โดยมีมตไิด้ ๔ กรณี ดังนี้ 
      กรณีที่ ๑ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 

    กรณีที่ ๒ ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เหมาะสมกับความผิดประการใด ให้มี
มติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

    กรณีที่ ๓ ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 กรณีที่ ๔ กรณีท่ีมีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระท าร่วมกัน และเป็นความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์  แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์
ของผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะเดียวกันอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่
ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 
  

 ๒.๑.๕ กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

 ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ เรื่อง ดังนี้ (๑) เรื่องการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา และ (๒) เรื่องผลการบังคับใช้ตามกฎหมายอื่น 
  (๑) เรื่องการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 
       ก. กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่และเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ผู้บังคับบัญชา
จะปฏิเสธความรับผิดได้หรือไม่ 
       การเป็นผู้บังคับบัญชานั้น ต้องมีทั้งอ านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาและความ
รับผิดชอบทั้งจากการกระท าของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงแม้จะมีการมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด าเนินการโดยมิได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง แต่การที่จะต้องตรวจสอบงานก่อนที่จะน าเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้น
ไปนั้น ย่อมถือเป็นความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงมิได้ และจะต้องร่วมรับผิดชอบหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันรวมถึง
ความผิดวินัยด้วย ซ่ึงเรื่องต่อไปนี้ ถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสามารถน ามาเป็นแนวทาง
ระมัดระวังการท างาน เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพราะในบางครั้งแม้มิได้เจตนาแต่ก็
เป็นความผิดได้เช่นกัน โดยมีกรณีศึกษาท่ียกตัวอย่างมา ๒ เรื่อง ดังนี้ 



 

๒๔ 

เรื่องที่ ๑  ผู้บังคับบัญชาละเลยไมต่รวจสอบงานที่มอบหมายให้  
ผู้ใต้บังคับบัญชาท า๑๒ 
   ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์ เป็นอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบุคลากรและเป็น
หัวหน้างานฝึกอบรมของคณะ ได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน กรณีไม่รักษาผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามนโยบาย ค าสั่ง กฎ ข้อบังคับ 
ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
   การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งของคณะ ผู้อุทธรณ์ได้มอบหมายให้ นางสาว ก ต าแหน่งบุคลากร ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่รักษาผลประโยชน์ของคณะ เนื่องจากมีการ
ใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าปกติ และไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของการเงิน และ
การพัสดุ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าท าให้คณะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง แม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภายใน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติก็ตาม 
   ทั้งนี้ แม้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบพบว่าการกระท าดังกล่าวเสียก่อนแล้ว 
คณะจะไม่ต้องใช้จ่ายเงินในการฝึกอบรมสูงกว่าความเป็นจริง   ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาแล้วเห็นพ้องกับความเห็นของมหาวิทยาลัย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกค าอุทธรณ์  

 
เรื่องที ่๒  กรณีอ้างว่าลงนามผ่านในฐานะผู้บังคับบัญชา 

ก็ไม่ท าให้ตนเองพ้นความรับผิดได้๑๓ 
   ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์ เป็นอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งหัวหน้างานบริหาร
และพัฒนาระบบงาน ได้ขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกจากงาน ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามนโยบาย ค าสั่ง 
กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรม อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแจ้ง และปฏิบัติหรื อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ตามข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๘ และข้อ ๔๕ (๑) 
และ ข้อ ๔๕ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                                                           
๑๒

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๑๓
 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 



 

๒๕ 

   จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ รับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ก ากับดูแล การ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูก ซึ่งปรากฏหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการจัดหาม้านั่งสนามพร้อมติดตั้งในพ้ืนที่นันทนาการทางน้ า พร้อมฐานส าเร็จรูป จ านวน ๒๑ ชุด และรายงาน
ผลการด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจเพ่ืออนุมัติและท าสัญญา แต่ในการท าสัญญาซื้อขายกลับด าเนินการเสนอให้
มหาวิทยาลัยท าสัญญากับผู้เสนอราคาไม่ตรงกับผลการพิจารณาและมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารอันเป็นสาระส าคัญ 
ทั้ง ๆ ที่ผู้อุทธรณ์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดหามาโดยตลอดว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาสละสิทธิใน
การเข้าท าสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือคัดเลือกผู้รับจัดหารายใหม่ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมีการด าเนินการของคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการคัดเลือก  การกระท าของ
ผู้อุทธรณ์มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ
ประโยชน์ที่มิควรได้     
   ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์ได้โต้แย้งว่ามิได้มีส่วนรู้เห็นกับการกระท าความผิดเนื่องจากเป็นกรณีที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการเอง และมหาวิทยาลัยยังไม่ได้จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ จึงยังไม่ได้รับความเสียหาย และหาก
เป็นความผิดก็เป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
ผู้อุทธรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้เนื่องจากมีหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านพัสดุ  ในการด าเนินการจัดหาม้านั่งสนาม
พร้อมติดตั้งในพ้ืนที่นันทนาการทางน้ า พร้อมฐานส าเร็จรูป จ านวน ๒๑ ชุด ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติ
หลักการและการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านพัสดุ การเสนอรายงานผลการจัดหา การจัดท าสัญญาจ้าง 
และการตรวจรับพัสดุ และผู้อุทธรณ์ได้ทราบด้วยแล้วว่า ผู้ได้รับจัดหาไม่ได้เข้ามาท าสัญญา  อีกทั้งในขั้นตอนการ
จัดท าสัญญาจ้างมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ ในบันทึกน าเสนอให้มีการว่าจ้าง และมีลายมือชื่อผู้อุทธรณ์เป็นพยานใน
สัญญาจ้าง จึงเห็นได้ว่าผู้อุทธรณ์มีเจตนาเสนอเรื่องให้ผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาซื้อขายม้านั่งสนามกับบุคคลที่
ไม่ได้อนุมัติให้เป็นผู้จัดหา โดยผู้อุทธรณ์ได้รู้ข้อเท็จจริงมาโดยตลอดว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจัดหาสละ
สิทธิในการเข้าท าสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยแล้ว มิใช่มีลักษณะเพียงเซ็นชื่อผ่านเรื่องเท่านั้น การที่ผู้อุทธรณ์
โต้แย้งว่าผู้อุทธรณ์ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ผ่านงานในฐานะหัวหน้างาน  ตามล าดับชั้นของการบังคับบัญชาเท่านั้น  
ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการแก้ไขเอกสาร หรือแม้กระทั่งขั้นตอนการเสนอลงนามในสัญญาซื้อขาย จึงไม่อาจรับฟังได้  
   การที่ผู้อุทธรณ์อ้างว่า ยังไม่ได้จ่ายเงินก็พิสูจน์ได้ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เสียหายร้ายแรง
แต่อย่างใด  เห็นว่าการปลอมแปลงเอกสารและเสนอเรื่องที่เป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นเรื่องร้ายแรง 
และยังถือว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีสิทธิจะได้รับ ไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปล่อยให้คน
อ่ืนมาสวมสิทธิในการเสนอที่มีการเปลี่ยนชื่อผู้เข้าท าสัญญา การปลอมแปลงเอกสาร โดยที่รับรู้รับทราบมาโดย
ตลอด และมหาวิทยาลัยไม่ได้รับประโยชน์ ถือว่ามหาวิทยาลัยเสียหายแล้ว การที่ผู้อุทธรณ์โต้แย้งว่ามหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้จ่ายเงิน ก็พิสูจน์ได้ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่เสียหายร้ายแรง นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ 
 



 

๒๖ 

  ข.กรณีที่ผู้บังคับบัญชายังไม่มีค าสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ใต้บังคับบัญชา  
และผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาสามารถมีค าสั่งไล่ผู้ใต้บังคับบัญชาออกได้หรือไม่๑๔  

     ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์เป็น อดีตลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ต าแหน่ง 
คนงานห้องทดลองได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ ตามข้อ ๔๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กล่าวคือผู้อุทธรณ์ได้ขาดราชการไป ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน โดยไม่กลับมาปฏิบัติ
ราชการอีก ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วไม่ปรากฏเหตุผลอันสมควร ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
 ผู้อุทธรณ์ชี้แจงว่า ในการรับสมัครเข้าท างานได้ก าหนดต าแหน่งงานไว้คือ  คนงาน 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้อุทธรณ์เริ่มต้นท างานอย่างเป็นทางการ หัวหน้างานได้ให้ผู้อุทธรณ์
ไปท างานตัดเนื้อเยื่อ บันทึกตัวเลข ชื่อ อักษรย่อ ซึ่งผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่าไม่เคยท างานในลักษณะนี้มาก่อน และ
หัวหน้างานก็ไม่ได้มีการชี้แจงลักษณะการท างานในลักษณะนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครเข้าท างาน  และไม่มีคู่มือ
การท างานในลักษณะนี้ตั้งแต่ต้น จึงท าให้ผู้อุทธรณ์ไม่สามารถปฏิบัติงานหน้าที่นี้ได้ ผู้อุทธรณ์จึงได้ออกจากงานไป 
โดยไม่รู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการในการท างาน  ผู้อุทธรณ์มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการฯ 
ยกเลิกค าสั่ง “ไล่ออก” เป็น “การลาออก” แทน 

 การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้รับฟัง
ได้ว่าคณะได้มีประกาศรับสมัครบุคลากรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศดังกล่าวจะระบุต าแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ (โดยสรุปอย่างย่อ) ในเบื้องต้นหลังจากเปิดรับสมัครแล้ว คณะจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้มาสมัครหากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศไว้ ซ่ึงคณะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จ านวน 
๓ คน (รวมผู้อุทธรณ์ด้วย) โดยผู้อุทธรณ์ได้ถูกประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ในต าแหน่งคนงานห้องทดลอง  
 หลังจากการสอบภาคปฏิบัติของภาควิชาแล้ว  ภาควิชาได้แจ้งผลการทดสอบ
ภาคปฏิบัติมายังงานการเจ้าหน้าที่ของคณะ  พร้อมทั้งนัดวันให้ผู้สอบเข้ามาดูผลสอบ  โดยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะได้ด าเนินการจัดท าประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์เข้ามา
ดูผลและพบว่าตนผ่านการสอบภาคปฏิบัติเพียงคนเดียว จากนั้นผู้อุทธรณ์เข้ามารายงานตัวและกรอกเอกสารการ
บรรจุ (เป็นแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลบุคคลของผู้อุทธรณ์) ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และคณะได้แจ้ง
ก าหนดวันปฏิบัติงานให้ผู้อุทธรณ์รับทราบว่าเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการนี้คณะได้
แจ้งก าหนดการดังกล่าวทางโทรศัพท์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบอีกครั้ง ในขั้นตอนการรายงานตัวและกรอกเอกสารบรรจุ
ไม่มีการมอบหมายลักษณะงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน  Job Description ในต าแหน่งคนงาน

                                                           
๑๔

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

 



 

๒๗ 

ห้องทดลองให้ผู้อุทธรณ์ทราบ เนื่องจากงานการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบในขั้นตอนการสัมภาษณ์และ
สอบภาคปฏิบัติซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นเพียงการอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมในการบรรจุเท่านั้น ส าหรับการรับบุคลากรเข้า
ท างานในต าแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเพียงให้คณะด าเนินการออกค าสั่งบรรจุ
แต่งตั้งและส่งส าเนาการแต่งตั้งให้ภาควิชารับทราบและแจ้งบุคลากรต่อไป  ไม่ต้องท าสัญญาเหมือนกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 หลังจากท่ีผู้อุทธรณ์ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แล้ว ผู้อุทธรณ์
เห็นว่าลักษณะต่างจากที่ได้รับทราบและเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้จึงไม่ได้มาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ในขณะเดียวกันคณะได้มีค าสั่งให้จ้างผู้อุทธรณ์ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่ง
เป็นวันที่หลังจากผู้อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงาน) หลังจากที่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงาน คณะได้มีหนังสื อแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์มารายตัวหรือแจ้งเหตุผลการขาดงานต่อผู้บังคับบัญชา ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ หากไม่มา
รายงานตัวภายในก าหนดระยะเวลา จะถูกพิจารณาโทษไล่ออก แต่ผู้อุทธรณ์มิได้มาติดต่อหรือแจ้งเหตุผล คณะจึง
รายงานมายังมหาวิทยาลัยตามล าดับ อธิการบดีจึงมีค าสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ 

 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  การที่คณะมีค าสั่ง
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ภายหลังที่ผู้อุทธรณ์ไม่มา
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์พ.ศ. 
๒๕๕๑ เรื่อง ไล่ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการ   ด้วยเหตุว่าผู้อุทธรณ์ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ค าสั่งทั้งสองดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  จาก
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่คณะมีค าสั่งลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ ภายหลังที่ผู้ อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบใน
ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าทางคณะได้แจ้งค าสั่งบรรจุแต่งตั้งของผู้อุทธรณ์ให้ภาควิชาซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้อุทธรณ์
ทราบแล้ว แต่ปรากฏว่าทางภาควิชาไม่ได้ด าเนินการแจ้งค าสั่งบรรจุดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบตามหลักในมาตรา  
๔๒ วรรคแรกของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ก าหนดว่า “ค าสั่งทางปกครองให้มี
ผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป” คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความเห็นว่า การ
ออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้อุทธรณ์ดังกล่าวไม่มีผลใช้ยันกับผู้อุทธรณ์ได้ ส่วนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีได้ออก
ค าสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องไล่ลูกจ้างชั่วคราวออกจากราชการ ในขณะที่ผู้อุทธรณ์ยังไม่มีสภาพ
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ค าสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อผู้อุทธรณ์ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีมติเห็น 
ควรให้เพิกถอนค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ และค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องไล่ลูกจ้างชั่วคราวออกจาก
ราชการ  
 



 

๒๘ 

 

  ค. กรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
ผู้บังคับบัญชาสามารถมีค าสั่งปลดออกจากงานได้หรือไม่ ๑๕ 
 ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์ได้ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการ เนื่องจากขาด
ราชการติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งลงโทษทางวินัย  ด้วยเหตุผลว่าผู้อุทธรณ์ได้ถูก
กล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ว่าได้ขาดงานและละทิ้งหน้าที่ โดยหัวหน้างานไม่เคยเรียกผู้อุทธรณ์มาถามข้อเท็จจริง  และได้
ท าบันทึกระงับเงินเดือนผู้อุทธรณ์ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งที่ผู้อุทธรณ์ได้มาปฏิบัติงานตามปกติ แต่ได้มีการ
เข้าไปแก้ไขระบบ SAP ที่ผู้อุทธรณ์ทาบบัตรไม่ติด ลงเป็นขาดงานและรายงานไปให้หัวหน้างานทราบ ซึ่งหัวหน้า
งานไม่เคยเรียกผู้อุทธรณ์ไปสอบถามความจริง  จนผู้อุทธรณ์ได้ทราบเรื่องการท าหนังสือระงับเงินเดือนของ  
ผู้อุทธรณ์  จึงตัดสินใจยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามขั้นตอน
แล้ว และได้ส าเนาถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลแล้ว แต่ฝ่ายบุคคลได้แจ้งว่าใบลาออกดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มเก่า  
จึงขอให้ผู้อุทธรณ์เปลี่ยนแบบฟอร์มใบลาออกใหม่ และผู้อุทธรณ์ได้ด าเนินการเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์มใหม่แล้วโดย
เสนอผู้บังคับบัญชาอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้บันทึกให้หัวหน้างานประสานงาน
กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือด าเนินการต่อไป ผู้อุทธรณ์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์และประสงค์ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ พิจารณาให้ใบลาออกมีผลตามกฎระเบียบเท่านั้น เนื่องจากไม่อยากให้เสียประวัติการท างาน  เพราะ
ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นเวลานานและไม่เคยเสียประวัติในการท างาน  

 การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ สรุป
ได้ว่าคณะได้มีค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้อุทธรณ์เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  โดยที่ผู้อุทธรณ์ได้รับ
มอบหมายให้อยู่ปฏิบัติงานประจ าที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย   
 จากข้อมูลในรายงานแสดงการมาปฏิบัติงานและการลาของผู้อุทธรณ์ประจ าวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔  สรุปได้เป็น ๒ ช่วง คือ   

 ช่วงแรก  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในช่วงแรกนี้ 
การมาท างานของผู้อุทธรณ์ แยกได้ เป็น ๒ ระยะ  คือ  ระยะแรก  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๓  ผู้อุทธรณ์ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนเต็มเวลา  คือ เป็น “วันท าการ” รวมเป็นเวลา ๑๖ 
เต็มเวลา  และอีก ๘ วัน  เป็น “วันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์”  ระยะที่สอง  คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ระยะนี้ท้ังหมด ๕๐ วัน)   ผู้อุทธรณ์มาลงเวลาเข้ามาปฏิบัติงาน แต่
ไม่ได้ลงเวลาออก  รวม ๑๘ ครั้ง  ; ผู้อุทธรณ์ไม่ลงเวลามาปฏิบัติงานทั้งเข้าและออก  รวม ๙ ครั้ง ;  มาสาย ๑ ครั้ง  
และมีเพียง ๖ วันเท่านั้นที่ข้อมูลปรากฏว่าผู้อุทธรณ์เข้ามาปฏิบัติงาน   ส่วนอีก ๑๖ วัน  เป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

                                                           
๑๕

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์ที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๖ มิถนุายน 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 ผู้อุทธรณไ์ม่ได้มาปฏิบัติงานอีกเลย 
                 ภายหลังการขาดราชการ ปรากฏหลักฐานว่า  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้มีหนังสือติดตาม  
๓ ครั้ง ผู้อุทธรณ์มิได้เข้ามาติดต่อหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาทราบแต่
อย่างใด คณะจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ถึงอธิการบดี เพ่ือรายงานเรื่องที่ผู้อุทธรณ์ได้ละทิ้ง
หน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วัน  โดยขาดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงขณะที่
รายงาน มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร  เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ 
ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๓ (๒) 
ประกาศคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย เรื่อง การก าหนดกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จึงมีค าสั่งลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ    

 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงฐานละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วันจริง ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริง
และหลักฐานที่ปรากฏ ในค าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์เอง  รับฟังได้ว่าผู้อุทธรณ์ได้ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๗ วันจริง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดงานของผู้อุทธรณ์หลังจากที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นใบลาออก ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ แล้ว 
โดยผู้อุทธรณ์ได้หยุดงานไปยังมิได้รับทราบว่า ได้มีการอนุญาตการลาออกหรือไม่    ซึ่งเป็นการขาดงานเป็นเวลา
ติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๗ วัน จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงระยะเวลาที่ผู้อุทธรณ์ได้กล่าวอ้างว่า
ได้มีการเข้าไปแก้ระบบ  SAP  ที่ท าให้ผู้อุทธรณ์ทาบบัตร (มาท างาน) ไม่ติด   
 

  ง. กรณีการขาดงานต้องมีเหตุผลอันสมควรและชี้แจงก่อนมีค าสั่งลงโทษ๑๖  
 ข้อเท็จจริง : ผู้อุทธรณ์ เป็นอดีตพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

พยาบาล  ขออุทธรณ์ค าสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง ลงโทษปลดออกจาก โดยผู้อุทธรณ์ขอให้ยกเลิก
ค าสั่งทางวินัย ผู้อุทธรณ์ไม่ได้เจตนาละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ แต่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้อุทธรณ์ได้ป่วยจาก
อาการหัวไหล่ด้านขวาระหว่างการปฏิบัติงานในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงปลายเดือนมกราคม 
๒๕๕๔  และผู้อุทธรณ์ได้ยื่นใบลาป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ ๓ ครั้ง โดยยื่นใส่ในตะแกรงหน้าห้องหัวหน้าทุกครั้ง 

                                                           
๑๖

 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุขท์ี่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

 



 

๓๐ 

และในครั้งหลังผู้อุทธรณ์ได้โทรมาแจ้งกับหน่วยงานเพื่อขอลาป่วย แต่เจ้าหน้าที่ได้โอนสา ยให้หัวหน้า 
แต่สายโทรศัพท์หลุดจึงไม่ได้พูดคุยกับหัวหน้า  ผู้อุทธรณ์คิดว่าในช่วงหลังเดือนมกราคมและช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู ้อุทธรณ์ได้ถ ูกให้ออกจากงานแล้ว จึงไม่ได้มาติดต่อหรือกลับมาปฏิบัต ิงานอีกเลย 
จนกระทั่งผู้อุทธรณ์ได้รับหนังสือจากหน่วยงาน ถึง ๒ ครั้งเพ่ือให้มาชี้แจง โดยบิดาและมารดาของผู้อุทธรณ์เป็น
ผู้รับหนังสือและได้แจ้งเนื้อความในหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่า ให้มาติดต่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไม่มีผลให้
กลับมาปฏิบัติงาน และครั้งสุดท้ายล่าสุด หัวหน้าได้โทรหาฝ่ายการพยาบาล เพื่อให้ผู้อุทธรณ์มาเขียนใบลาออก 
แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้น เกิดน้ าท่วมใหญ่ที่กรุงเทพฯ ผู้อุทธรณ์จึงเข้ามากรุงเทพฯ ไม่ได้และได้กลับไปดูแลบิดา
ที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัด  หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ บิดาได้รับหนังสืออีกครั้ง โดยเนื้อความระบุให้
ผู้อุทธรณ์ออกจากงาน ผู้อุทธรณ์จึงได้ขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
 การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : มีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า 
ผู้อุทธรณ์ได้รับอนุมัติให้ลาป่วยเพียง ๒ วัน คือวันที่ ๒๔ - วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ และนับตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ผู้อุทธรณ์ก็ไม่ได้มาปฏิบัติงานอีกเลย ดังปรากฎตามตารางวันและเวลาท างาน
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมาคณะได้มีหนังสือติดตามตัวจ านวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๔  ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  และฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  ส่งไปยังภูมิล าเนาตามทะเบียน
บ้านและที่พักอาศัยของผู้อุทธรณ์ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและไปรษณีย์ด่วนพิเศษแจ้งให้  
ผู้อุทธรณ์กลับมาปฏิบัติงานหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงาน  ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่คณะได้มีหนังสือติดตามถึงผู้อุทธรณ์ 
จนถึงวันที่คณะรายงานการละทิ้งหน้าที่ของผู้อุทธรณ์มายังอธิการบดีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้อุทธรณ์ก็
มิได้กลับมาปฏิบัติงานหรือชี้แจงเหตุผลของการขาดงานแต่อย่างใด  

 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า  ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๗ วัน
จริง การที่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบันติดต่อในคราวเดียวกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๗ วัน จนปัจจุบันยังไม่กลับมาปฏิบัติงานอีกเลย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนและติดตามแล้วไม่ปรากฏ
ว่าได้ชี้แจงเหตุผลของการขาดงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือมีการลาโดยถูกต้องตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผล และการที่มหาวิทยาลัย ได้อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๔ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๕๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน เป็นค าสั่งมีผลใช้บังคับได้
ตามกฎหมายได้  จึงมีมติเห็นควรให้ยกค าอุทธรณ์ดังกล่าว  



 

๓๑ 

 ในเรื่องนี้ มีแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด๑๗ที่น าเป็นแนวบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับวิธีการสืบสวนความผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน
กว่า ๑๕ วัน ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งว่า แม้การด าเนินการทางวินัยตาม
ฐานความผิดนี้ กฎหมายจะมีข้อยกเว้นให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจใช้ดุลยพินิจไม่ด าเนินการสอบสวนหรืองดสอบสวน
ก็ตาม แต่ค าสั่งลงโทษทางวินัย เป็นค าสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของข้าราชการผู้ถูกลงโทษ ดังนั้น การสืบสวนเพื่อให้
ได้ความจริงว่าการละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ จะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อ
กล่าวหาตามาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการ
อันเป็นสาระส าคัญในการสืบสวน  หากผู้บังคับบัญชามิได้ดังเนินการดังกล่าวก่อนที่จะมีค าสั่งลงโทษทางวินัย ย่อม
มีผลท าให้ค าสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งเป็นค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลให้มีการเพิกถอนค าสั่ง
ลงโทษทางวินัยต่อไป 
 
  (๒) เรื่องผลการบังคับใช้ตามกฎหมายอ่ืน๑๘ 

 ผู้เขียนขอยกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องเรื่องผลการบังคับใช้ตามกฎหมายอ่ืน (ได้แก่ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒) อันมีผลกระทบต่อ
การออกค าสั่งลงโทษทางวินัยของมหาวิทยาลัย  
   ข้อเท็จจริง :  ผู้อุทธรณ์เคยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชี หลังจากท่ีผู้อุทธรณ์ได้รับทราบค าสั่งลงโทษทางวินัย โดยในค าสั่งดังกล่าวได้อ้างมติของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ผู้อุทธรณ์ร่ ารวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น
มากผิดปกติ โดยให้ถือว่าผู้อุทธรณ์กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามมาตรา ๘๐(๔) ประกอบมาตรา ๙๒ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นความผิด
อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามข้อ ๔๕(๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น  ผู้อุทธรณ์เห็นว่าค าสั่งของมหาวิทยาลัยดังกล่าวยังคลาดเคลื่อนต่อ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าวฯ ผู้อุทธรณ์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ เปิดบัญชี
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สามีของผู้อุทธรณ์ได้ขอให้ผู้อุทธรณ์
ช่วยเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยเหตุผลว่าสหกรณ์ฯให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร
พาณิชย์ทั่วไป และการเปิดบัญชีร่วมกันดังกล่าว สามีของผู้อุทธรณ์ได้ใช้เป็นบัญชีในการหมุนเวียนเงินเพ่ือท า

                                                           
๑๗

 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสดุ ที ่อ.๑๗๔/๒๕๖๐ 

๑๘
 ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุขท์ี่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 



 

๓๒ 

ธุรกิจ ซึ่งผู้อุทธรณ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพียงแต่มีบางครั้งที่สามีของผู้อุทธรณ์ขอให้ผู้อุทธรณ์ช่วย
ด าเนินการฝากถอนเงินให้เท่านั้น  
 ผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวหาผู้อุทธรณ์ร่ ารวย
ผิดปกติ ซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้จะต้องมีข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยการมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึนมากผิดปกติ หรือการมีหนี้สินลดลงผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ ตามความหมายของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  ซึ่งในส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเงินของสามีของผู้อุทธรณ์ซึ่ง
เป็นนักธุรกิจที่มิได้รับราชการ แต่ได้รับมาจากการท าธุรกิจ และมิใช่เงินของผู้อุทธรณ์ หรือที่ผู้อุทธรณ์ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด  จึงไม่เข้าองค์ประกอบที่จะกระท าผิดตามกฎหมายได้  
 ทั้งนี้ ผู้อุทธรณ์ประสงค์ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มีค าสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกค าสั่ง
ปลดผู้อุทธรณ์ออกจากงาน และมีค าสั่งรับผู้อุทธรณ์กลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิม 
 การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : การที่ส านักงานป.ป.ช.ได้มี
หนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการลงโทษทางวินัยผู้อุทธรณ์ โดยให้ถือว่าการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๘๐(๔) 
และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ งลงโทษทางวินัยปลดผู้ อุทธรณ์ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เป็นเรื่องที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ ก าหนดชัดเจนให้มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และต้องถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัย   
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯจึงไม่สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนไปได้ และหากมหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งมาแล้วนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี และให้
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งการตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จึงมีมติเห็นควรยกค าอุทธรณ์
ดังกล่าว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓ 

 

๒.๒ การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมหดิล 
 

          ๒.๒.๑ การพิจารณาและสั่งการของสภามหาวิทยาลัย 
 

          เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเสร็จ ให้เสนอความเห็น
และข้อวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับความเห็นและข้อวินิจฉัยจากคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกขแ์ล้ว ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณามีมตสิั่งการดังนี้ 
           (๑) สภามหาวิทยาลัยมีมตเิห็นชอบตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ดังนี้ 

   - ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 
   - ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เหมาะสมกับความผิดประการใด ให้มีมติแก้ไข

เปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
   - ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตาม

กฎหมาย ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
     - ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระท าร่วมกัน และเป็นความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ
ดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์  แม้ผู้ถูกลงโทษคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์
ของผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะเดียวกันอันเป็นเหตุเดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่
ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 
                    (๒) สภามหาวิทยาลัยมีมตแิตกต่างจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
                         กรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีความเห็นแตกต่างจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์  สภามหาวิทยาลัยสามารถมีมติเป็นอย่างอ่ืนจากที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์วินิจฉัย 
 

   ๒.๒.๒ การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้วินิจฉัยอุทธรณ์และมีมติประการใด  ให้แจ้งผู้อุทธรณ์เพ่ือทราบและแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษเพ่ือทราบหรือด าเนินการตามค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว  (ซึ่งเป็นไปตามข้อ 
๒๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
          ทั้งนี้ หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๑๙  
 
 
                                                           
๑๙

 เป็นไปตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

๓๔ 

 

ในเรื่องนี้ มีแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด๒๐ทีว่างหลักการส าคัญเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
(๑) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งในเรื่องที่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฏ ค าสั่ง หรือการ
กระท าอ่ืนใด เนื่องจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยไม่
ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริตหรือ
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น หรือสร้างภาระให้
เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ    และมาตรา ๔๒ วรรคสอง๒๑ บัญญัติว่าในกรณี
ที่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การ
ฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีการด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการ
ตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด 
 

================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๐ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ค าสั่งที่ ๑๑๓/๒๕๕๗  วันที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๗ 

๒๑ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับความเดอืดรอ้นหรอืเสียหาย หรืออาจจะ

เดือดร้อนหรอืเสียหายโดยมิอาจหลกีเลี่ยงได้อันเนือ่งจากการกระท าหรอืการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อ ยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนรอ้นหรอืความเสียหายหรือยุติ
ข้อโตแ้ย้งนั้น ต้องมีค าบังคับตามทีก่ าหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสทิธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
              ในกรณทีี่มกีฎหมายก าหนดขัน้ตอนหรือวธิีการส าหรับการแก้ไขความเดอืดร้อนหรือเสียหายในเรือ่งใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะ
กระท าได้ต่อเมือ่มกีารด าเนนิการตามขั้นตอนและวิ ธีการดังกล่ าว  และได้มีการสั่ งการตามกฎหมายนั้น  หรือมิ ไ ด้มีการสั่ งการภายในเวลาอนั
สมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นก าหนด” 

 



 

๓๕ 

บทที่ ๔ 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

๔.๑ แผนการปฏิบัติงาน 
 

              ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การอุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
มีแผนการปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์รวม ๙๐ วัน (โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ๖๐ วัน และระยะเวลาการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ๓๐ วัน) ดังนี้ 
 

 

กิจกรรม เดือนที่ ๑ 
(๔ สัปดาห์) 

เดือนที่ ๒ 
(๔ สัปดาห์) 

เดือนที่ ๓ 
(๔ สัปดาห์) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. การรับเร่ืองและตรวจสอบในเบ้ืองต้น 
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ในเบื้องต้น
ว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

มหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ หรือไม ่  

            

๒.ประสานงานเร่ืองประชุม 
ฝ่ายเลขานุการประสานงานกับกรรมการเพื่อนัด
ประชุมเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์โดยเร็ว 

            

๓. การประชุมเร่ืองอุทธรณ์ 
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ๑ เรื่อง จะมีการประชุม 
๔ ครั้ง ดังนี ้
- ครั้งท่ี ๑ ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่อง
อุทธรณ์ และกรอบระยะเวลาการพิจารณา  
- ครั้งท่ี ๒ นัดผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาช้ีแจง ได้แก่  
ผู้อุทธรณ์  ผู้บังคับบญัชาผูส้ั่งลงโทษ รวมผู้เกี่ยวข้อง 
- ครั้งท่ี ๓  พิจารณาร่างค าวินิจฉยั 
- ครั้งท่ี ๔ พิจารณาร่างค าวินิจฉัย 

            

๔. การเสนอเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลัย  
ฝ่ายเลขานุการเสนอวาระเรื่องอุทธรณ์เข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย พร้อมท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

            

๕.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
หลังจากฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งมติสภา
มหาวิทยาลยัจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย   
ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าหนังสือแจง้ผลการพิจารณา
แก่ผู้อุทธรณ์ และผูบ้ังคับบัญชาท่ีสั่งลงโทษเพื่อ
ทราบโดยเร็ว 

        
 
 

    



 

๓๖ 

 

๔.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต้น 
 

การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรับเรื่อง 
 
 
      ไม่รับเรื่อง          รับเรื่อง 
 
   มีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์โดยเร็ว     
 

              ประสานงานเรื่องประชุม 
 

 
                                  จัดการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 
 

    เสนอวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 
 

                                   แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

 
ขั้นตอนที่ ๑.  การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อรับเรื่อง 
 การรับหนังสืออุทธรณ์ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าที่รับ
หนังสืออุทธรณ์ (หนังสือเปิดผนึก/ใส่ซองปิดผนึก)  โดยฝ่ายเลขานุการสามารถเปิดเอกสารตรวจสอบใน
เบื้องต้นได้  เมื่อผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์  ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ลงรับ
เรื่อง โดยบันทึกวันเวลาที่รับเรื่องไว้เป็นหลักฐาน  
 ทั้งนี้ หนังสืออุทธรณ์จะต้องระบุถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พร้อมกับส าเนา
รับรองถูกต้องหนึ่งชุด โดยผู้อุทธรณ์สามารถมายื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้  โดยห้ามมิให้อุทธรณ์ด้วย
วาจาหรือส่งหนังสือเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิกส์มิได้  
 



 

๓๗ 

 การตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อพิจารณารับเรื่อง/ไม่รับเรื่อง  : ให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ในเบื้องต้นว่าเข้าเงื่อนไขที่จะอุทธรณ์
ตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม่ โดยมี
เงื่อนไขการรับเรื่องดังนี้ 

 (๑) ผู้อุทธรณ์ที่ยื่นเรื่องอุทธรณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ถูกค าสั่งลงโทษทางวินัย ห้ามมิให้ผู้อ่ืนหรือ
มอบหมายให้ผู้ อ่ืนท าเรื่องอุทธรณ์แทน  แต่ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์ให้ผู้ อ่ืนมาส่งหนังสืออุทธรณ์ให้ 
สามารถด าเนินการแทนได้ 

 (๒) หนังสืออุทธรณ์จะต้องท าเป็นหนังสือเท่านั้น และมีสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและ
เหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร พร้อมลง
ลายมือชื่อและท่ีอยู่ของผู้อุทธรณ์   

 ทั้งนี้ หากผู้อุทธรณ์มิได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ พร้อมค าขอ หรือมิได้ลง
ลายชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์   ฝ่ายเลขานุการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน  
แต่หากผู้อุทธรณ์มิได้ด าเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด   ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือพิจารณาว่าจะรับพิจารณาหรือไม่รับพิจารณาหรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืน  
หากคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เห็นควรไม่รับเรื่อง  ฝ่ายเลขานุการจะมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์เพ่ือทราบ
โดยเร็ว 

 (๓) ผู้อุทธรณ์จะต้องยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่ได้รับทราบ
ค าสั่งลงโทษ 

 

 การด าเนินการหลังจากการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ : ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกขด์ าเนินการ ดังนี้ 

 กรณีเข้าเงื่อนไข : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  จะด าเนินการ
ประสานงานเพ่ือนัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  พร้อมท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ
ทราบ และให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส าเนาหลักฐานการรับทราบค าสั่งลงโทษของผู้อุทธรณ์   
ส านวนการสอบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และส านวนการด าเนินการทางวินัย  รวมทั้งค าชี้แจงมายัง
คณะกรรมการอุทธรณ์ โดยเร็ว   

 กรณีไม่เข้าเงื่อนไข :  
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์โดยเร็ว พร้อม

รายงานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อทราบ  และหากเป็นกรณีเรื่องอุทธรณ์ที่มีประเด็นว่าจะรับเรื่อง
หรือไม่  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือ
พิจารณาว่าจะรับอุทธรณ์หรือไม่ 
 
 
 



 

๓๘ 

ขั้นตอนที่ ๒ การประสานงานเรื่องประชุม 
 หลังจากที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและ

เห็นควรให้รับเรื่องแล้ว  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะประสานงานกับคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือก าหนดวันนัดประชุมเรื่องอุทธรณ์โดยเร็ว   โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์จะนัดประชุมล่วงหน้า ๔ ครั้ง เพ่ือสะดวกในการลงนัดของกรรมการแต่ละท่าน และหลังจากที่
ก าหนดวันประชุมแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะจัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ จัดเตรียมเอกสารการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุมพร้อมรวบรวมข้อมูล 
เอกสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุทธรณ์เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข ์

 ในการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ หากเป็น
กรณีไม่เร่งด่วนใช้วิธีส่งทางเมลมหาวิทยาลัย (กรณีกรรมการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย) และใช้วิธีส่งทาง
ไปรษณีย์ (กรณีกรรมการเป็นบุคคลภายนอก)   แตห่ากเป็นกรณีเร่งด่วน จะใช้วิธีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 

 
ขั้นตอนที่ ๓ การประชุมเรื่องอุทธรณ์ 
  จากที่ได้ก าหนดวันนัดประชุม ๔ ครั้งแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะก าหนดวาระการประชุมแต่ละครั้งภายใต้กรอบระยะเวลาการพิจารณา ๖๐ วันตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- การประชุมครั้งที่ ๑  ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงของเรื่องร้องทุกข์ และก าหนดกรอบ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จะต้องด าเนินการ  และระยะเวลาที่จะต้องเสนอค าวินิจฉัย
เข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  หากการประชุมในครั้งนั้น มีการพิจารณามีเรื่องอุทธรณ์หลายเรื่อง อาจจะ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาชี้แจงก่อนก็ได้ 

- การประชุมครั้งที่ ๒  นัดผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือมาชี้แจง ได้แก่ ผู้อุทธรณ์ ผู้บังคับบัญชาที่ออก
ค าสั่งลงโทษ รวมผู้เกี่ยวข้อง 

- การประชุมครั้งที่ ๓ ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างค าวินิจฉัย โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์จะก าหนดประเด็นพิจารณา พร้อมร่างค าวินิจฉัยมาเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
เพ่ือพิจารณา 

- การประชุมครั้ งที่  ๔  ประชุมเ พ่ือปรับแก้ไขร่างพิจารณาร่างค าวินิจฉัย   กรณีที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขร่างค าวินิจฉัยให้สมบูรณ์ 
  ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ครั้ง  สามารถปรับเปลี่ยนวาระการประชุมได้ตามความเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  
 



 

๓๙ 

ขั้นตอนที่ ๔ การเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย  
  การเสนอเรื่องร้องทุกข์เข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณานั้น จะต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา
๙๐ วันตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  โดย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะมีหน้าที ่เป็นผู ้ประสานและน าเสนอเรื ่องแจ้ง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุวาระเรื่องอุทธรณ์ พร้อมท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นตอนที่ ๕ การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
หลังจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย

จากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะจัดท าหนังสือแจ้ง
ให้ผู้อุทธรณ ์ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาที่ออกค าสั่งลงโทษ เพ่ือทราบโดยเร็ว 
  ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา มีปัญหาการด าเนินการบางครั้ง หากส านักงานมหาวิทยาลัยแจ้ง
มติสภามหาวิทยาลัยมาให้ช้า ก็จะส่งผลให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีหนังสือแจ้ง
ผู้อุทธรณ์และผู้ที่เก่ียวข้องล่าช้าตามไปด้วย           

  
๔.๓ วิธกีารตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 เนื่องจากการด า เนินการเรื่ อง อุทธรณ์  มี กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมระยะเวลาการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์  ๙๐ วัน  ฉะนั้น การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด  และหากการด าเนินการเกินกรอบระยะเวลาเนื่องจากมีความจ าเป็น ได้แก่ มีเอกสารหลักฐานจ านวน
มากที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณา เป็นต้น ฝ่ายเลขานุการจะเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ขยายระยะเวลาการด าเนินการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 
๔.๔ จรรยาบรรณ/คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 

 เพ่ือให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ฉะนั้น ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส านวน คือ นิติกร จึงจ าเป็นจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์  ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

(๑) หลักโปร่งใส :  การปฏิบัติงานจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา  
(๒) หลักนิตธิรรม  เนื่องจากการปฏิบัติงานเรื่องอุทธรณ์มีความเก่ียวข้องกับกฎหมาย ฉะนั้น 

ในการปฏิบัติงานจึงต้องใช้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ  

(๓) คุณธรรม/จริยธรรม :  การปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ปน็ไป
อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นจรรยาบรรณวชิาชีพด้วย 



 

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 ปัญหาเกี่ยวกับหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการรบัอุทธรณ ์
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
กรณีที่ ๑ ปัญหาผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์  
 

สาเหตุของปัญหา – กรณีผู้อุทธรณ์เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ที่เกษียณอายุงาน หรือบุคคลภายนอก
มายื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
หากพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดเงื่อนไขเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (หมายถึงข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย) เท่านั้น ที่มีสิทธิอุทธรณ์
ฉะนั้น หากเป็นกรณีที่นักศึกษา หรือผู้ที่เกษียณอายุงาน หรือ
บุคคลภายนอกมายื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์  ฝ่ายเลขานุการจะรีบด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นเรื่องทราบ
เหตุที่ไม่รับเรื่องทันที พร้อมทั้งแนะน าให้ผู้นั้นใช้สิทธิอุทธรณ์
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในเรื่องดังกล่าวนั้น 

กรณีที่ ๒ ปัญหากรณีการใช้สิทธิของ
ข้าราชการได้รับโทษวินัยอย่างร้ายแรง 

สาเหตุของปัญหา  – กรณีผู้ อุทธรณ์ เป็นข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยได้รับโทษวินัยอย่างร้ายแรงมายื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
เนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุขอบเขตการพิจารณาเรื่อง
อุทธรณ์เฉพาะข้าราชการที่ถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  โดย



 

๔๑ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ยกเว้นกรณีข้าราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกให้ใช้
สิทธิอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ฉะนั้น เมื่อมีกรณีที่ข้าราชการ
ที่ถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง (ปลดออกหรือไล่ออก) ฝ่าย
เลขานุการจะแนะน าให้ผู้ อุทธรณ์ ไปใช้สิทธิ อุทธร ณ์ต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.)  
ตามที่มหาวิทยาลัยได้หนังสือแจ้งค าสั่งลงโทษทางวินัยได้ระบุ
สิทธิอุทธรณ์ไว้ท้ายหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว 

กรณีที่ ๓ ปัญหาเรื่องการยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ 

สาเหตุของปัญหา – ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์โดยมิได้ลง
ลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้อุทธรณ์ หรือเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์
ยื่นหนังสืออุทธรณ์โดยที่มิได้ระบุสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร  หรือเป็นกรณีที ่
ผู้อุทธรณ์มิได้ระบุความประสงค์ของการอุทธรณ์ไว้ 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระบุไว้
ชัดเจนว่าหนังสืออุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของ 
ผู้อุทธรณ์ และต้องประกอบด้วยสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าตนเองได้ถูกลงโทษโดยไม่
ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และความประสงค์
ของการอุทธรณ์  ฉะนั้น เพ่ือให้หนังสืออุทธรณ์มีสาระส าคัญ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบทันทีและให้ผู้อุทธรณ์มายื่นหนังสืออุทธรณ์ฉบับเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ฝ่ายเลขานุการแจ้ง และหากผู้อุทธรณ์ไม่ยื่น
หนังสือเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ฝ่ายเลขานุการ
จะแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพ่ือพิจารณา
สั่งการ 
 



 

๔๒ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
        ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาแนวค าพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด๒๒ ที่ได้วางหลักการส าคัญไว้ว่าค าอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือ
มีข้อบกพร่องที่จะไม่รับไว้พิจารณาได้จะต้องเป็นสาระส าคัญถึง
ขนาดที่จะท าให้ค าอุทธรณ์เสียไป  แต่หากเป็นค าอุทธรณ์ที่ยัง
สามารถเข้าใจได้ถึงความประสงค์ของผู้อุทธรณ์และเป็นค า
อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์นั้นเอง ย่อมไม่เป็นสาระส าคัญที่จะท าให้
ค าอุทธรณ์นั้นเสียไป ซึ่ งในมาตรา ๒๗ วรรคสอง๒๓ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสาร  หากเห็น
ว่าค าขอนั้นมีข้อบกพร่อง ไม่ถูกต้อง อ่านไม่เข้าใจ หรือมีเอกสาร
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะต้องให้ค าแนะน าเพ่ือให้คู่กรณี
แก้ไขให้ถูกต้อง  

กรณีที่ ๔ ปัญหากรณีผู้อ่ืนยื่นเรื่องแทน 
ผู้อุทธรณ์ 

สาเหตุของปัญหา มีกรณีที่ผู้อื่นมาอุทธรณ์แทนผู้ถูกค าสั่งลงโทษ 
กับกรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้ผู้อ่ืนมายื่นเรื่องอุทธรณ์แทน 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระบุว่าการ
อุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์เรื่องของตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทน
ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้  ฉะนั้น หากเป็น
กรณีท่ีผู้อ่ืนมาอุทธรณ์แทนผู้ถูกค าสั่งลงโทษ  ฝ่ายเลขานุการจะ

                                                           
๒๒

 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๓๒๗/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 

๒๓ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติว่า “ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองให้คู่กรณทีราบ ตามความจ าเป็นแก่กรณ ีเมือ่มีผู้ย่ืนค าขอเพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีค าสั่งทางปกครอง ให้เป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ ที่
จะต้องด าเนนิการตรวจสอบความถูกตอ้งของค าขอและความครบถว้นของเอกสาร บรรดาทีม่ีกฎหมาย หรือกฎก าหนดให้ต้องย่ืนมาพร้อมกับค าขอ หากค าขอไม่
ถูกตอ้ง ให้เจ้าหน้าที่ดงักล่าวแนะน า ให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนนิการแก้ไขเพิ่มเตมิเสียให้ถูกตอ้ง และหากมเีอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอ ทราบทันทีหรอื
ภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วนัที่ไดร้ับค าขอ ในการแจ้งดังกล่าวให้เจ้าหน้าทีท่ าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผูร้ับค าขอและระบุรายการเอกสารที่ไมถู่กต้องหรอืยัง
ไม่ครบถ้วนให้ผู้ย่ืนค าขอทราบ พร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาจดัท าค าสั่งทางปกครองนัน้ด้วย  
       เมือ่ผู้ย่ืนค าขอได้แก้ไขค าขอหรือจัดสง่เอกสารตามทีร่ะบุในการแจ้งตามวรรคสองครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ะปฏิเสธไม่ด าเนนิการตามค าขอเพราะเหตุยัง
ขาดเอกสารอกีมิได้ เว้นแต่มีความจ าเป็น เพื่อปฏิบัติให้ถูกตอ้งตามกฎหมายหรอืกฎและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนอืตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง ตามมาตรา 
๒๐ ในกรณีเชน่นัน้ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวด าเนนิการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงโดยพลัน หากเห็นว่า เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนนิการทางวินัยตอ่ไป  
        ผู้ย่ืนค าขอต้องด าเนนิการแก้ไขหรอืสง่เอกสารเพิ่มเตมิต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาทีเ่จ้าหน้าที่ก าหนด หรือภายในเวลาทีเ่จ้าหนา้ที่อนุญาตให้ขยายออกไป 
เมื่อพน้ก าหนดเวลาดังกล่าวแลว้ หากผู้ย่ืนค าขอ ไม่แก้ไขหรอืส่งเอกสารเพิ่มเตมิให้ครบถ้วน ให้ถอืว่าผู้ย่ืนค าขอไม่ประสงค์ทีจ่ะให้เจ้าหน้าทีด่ าเนนิการ ตามค าขอ
ต่อไป ในกรณีเชน่นัน้ให้เจ้าหน้าที่สง่เอกสารคืนให้ผู้ย่ืนค าขอพรอ้มทั้งแจง้สิทธิในการอทุธรณ์ ให้ผู้ย่ืนค าขอทราบ และบนัทกึการด าเนินการดังกล่าวไว”้ 



 

๔๓ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ไม่รับเรื่องดังกล่าว   แต่หากเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์ใช้ผู้อื่นมายื่น
เรื่องอุทธรณ์แทน ยังถือเป็นการอุทธรณ์เรื่องของตนเองตามที่
ข้อบังคับฯ ก าหนด เพียงแต่มอบหมายให้ผู้อ่ืนมายื่นเรื่องเท่านั้น   

กรณีที่ ๕ การยื่นหนังสืออุทธรณ์ สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งระบุวิธีการยื่น
อุทธรณ์ไว้ ๒ วิธี คือ การยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง และการยื่น
อุทธรณ์ทางไปรษณีย์เท่านั้น  และเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ได้เคยวินิจฉัยไว้ว่าคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ผู้ อุทธรณ์ส่งให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยทาง E-mail  เนื่องจาก
เป็นเอกสารที่คณะกรรมการอุทธรณ์ฯไม่อาจทราบได้ว่า เอกสารที่
ส่งโดยทาง E-mail นั้น มีความแท้จริงและถูกต้องมากเพียงใด 
(เอกสารดังกล่าวส่งโดยใคร เมื่อใด และลายมือชื่อของผู้ส่ง
เอกสารเป็นผู้อุทธรณ์หรือไม่)  โดยฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ 
ผู้อุทธรณ์ทราบเหตุที่ไม่รับเรื่องทันที พร้อมแนะน าข้อกฎหมาย
ให้ผู้ อุทธรณ์ได้ทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

กรณีที ่๖ การยื่นเรื่องเกินระยะเวลา สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์เกินระยะเวลา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งลงโทษทางวินัย ซึ่งไม่
เป็นตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดไว้ 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
ในขั้นตอนการแจ้งค าสั่งลงโทษวินัยให้ผู้ถูกลงโทษทราบ จะระบุ
สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบไว้ในหนังสือแจ้งค าสั่ง
ลงโทษแล้ว  หากผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์เกินระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเหตุที่ไม่รับ
เรื่องทันท ี  



 

๔๔ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
กรณีที่ ๗ สิทธิของผู้อุทธรณ์ในการขอ
คัดค้านกรรมการอุทธรณ์ 

สาเหตุของปัญหา  ผู้ อุทธรณ์ใช้สิทธิยื่นหนังสือขอคัดค้าน
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
หากพิจารณาตามบทบัญญัติในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุไว้ชัดเจน
ว่าการคัดค้านคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ต้องแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือ
แจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่คณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์เริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ์  ฉะนั้น หากผู้อุทธรณ์ให้สิทธิ
ขอคัดค้านกรรมการภายหลังจากท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ภายหลังจากที่พิจารณาแล้ว ย่อมเสียสิทธิในการคัดค้าน
กรรมการ  โดยก่อนที่จะเริ่มพิจารณา ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ 
ผู้อุทธรณ์ได้ทราบสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้ว 
       ทั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาแนวการพิจารณาของศาลปกครอง
เรื่องการคัดค้านกรรมการ โดยศาลปกครองสูงสุดได้วางหลัก
กฎหมายปกครองที่ส าคัญ คือ “หลักความเป็นกลาง”๒๔ ตาม
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างน้อย ๒ กรณี คือ 
   (๑) กรณีเจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองมีเหตุซึ่งมี
สภาพร้ายแรงอันเป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความ
เป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง ไม่อาจท าการพิจารณา
ทางปกครองได้ แต่หากการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้อง
มีผลรุนแรงอันท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่มีความเป็น
กลาง เช่น สถานะทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ในการ
พิจารณาทางปกครองนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดของเจ้าหน้าที่อ่ืน 
จนท าให้เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการมีความคิดเห็น
คล้อยตามและมีมติตามความเห็นนั้น 
 

                                                           
๒๔

 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสดุ ที ่อ.๔/๒๕๕๙ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 



 

๔๕ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  (๒) เจ้าหน้าที่ที่ถือว่า “มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้
การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มี
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเนื้อหาสาระหลักของเรื่อง โดยผล
ของการพิจารณาจะน าไปสู่การออกค าสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น  
ไม่ได้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป 

   

๕.๑.๒ ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
กรณีที่ ๑ คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์หมดวาระ ขณะที่มีเรื่องอุทธรณ์ 
 

สาเหตุของปัญหา การรับเรื่องอุทธรณ์กรณีท่ีคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดเดิม) หมดวาระการด ารงต าแหน่ง และ
ยังอยู่ระหว่างการได้มาซึ่งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
(ชุดใหม่) นั้น มีผู้ถูกค าสั่งลงโทษยื่นเรื่องอุทธรณ์มายัง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดเดิม) 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
กรณีท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์(ชุดเดิม) หมดวาระ
การด ารงต าแหน่ง และยังอยู่ระหว่างการได้มาซึ่งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดใหม่) นั้น มีผู้ถูกค าสั่งลงโทษยื่นเรื่อง
อุทธรณ์มายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุดเดิม)   
เรื่องนี้ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ได้เคยพิจารณาและมีหลักในการปฏิบัติว่าหากเป็นกรณี
เรื่องอุทธรณ์ที่ยื่นมายังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ชุด
เดิม)  ก็ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  (ชุดเดิม )  
พิจารณาจนแล้วเสร็จ  โดยฝ่ายเลขานุการจะระบุข้อเท็จจริง
ดังกล่าวไว้ในค าวินิจฉัยพร้อมเหตุผล 
 

กรณีที่ ๒ ระยะเวลาในการพิจารณา สาเหตุของปัญหา ระยะเวลาการพิจารณาในเรื่องอุทธรณ์ 
ก าหนดไว้ ๖๐ วัน  ซึ่งเรื่องอุทธรณ์บางเรื่องมีประเด็นที่
พิจารณามาก และท าให้ระยะเวลาการพิจารณาเกินกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



 

๔๖ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
เพ่ือให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ครบถ้วนทุกประเด็นและเป็นไป
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  ฝ่ายเลขานุการจะเสนอ
เรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
เสนอค าวินิจฉัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

กรณีที่ ๓ การน าทนายความหรือผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงด้วย 

สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ได้น าทนายความหรือผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้อง เช่น สามี/ภรรยา เข้ามาร่วมชี้แจงด้วย 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้วางแนวทางปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ 
ร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๒๑ ก าหนดให้เฉพาะผู้อุทธรณ์ท่ีมีสิทธิ
แถลงการณ์ด้วยวาจาเท่านั้น   และหากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะน า
บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์เข้ารับฟังการชี้แจง
ด้วย ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้คณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์เพ่ือทราบก่อน โดยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้เข้าหรือไม ่

กรณีที่ ๔ ผู้อุทธรณ์ขอยกประเด็น
เพ่ิมเติมนอกเหนือส านวน 

สาเหตุของปัญหา ผู้อุทธรณ์ได้ชี้แจงประเด็นอุทธรณ์เพ่ิมเติม
จากประเด็นในหนังสืออุทธรณ์ 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มีมติว่าการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จะพิจารณาเฉพาะประเด็น
ตามท่ีระบุในหนังสือร้องทุกข์เท่านั้น  ส่วนประเด็นเพ่ิมเติมที่ 
ผู้ร้องทุกข์ยกขึ้นกล่าวอ้างในค าชี้แจงด้วยวาจานอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในหนังสือร้องทุกข์นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จะไม่รับ
พิจารณาประเด็นดังกล่าว ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะต้องระบุใน 
ค าวินิจฉัยให้ชัดเจนว่าเป็นประเด็นเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจาก
หนังสืออุทธรณ์ 

กรณีที่ ๕ ค าขอของผู้อุทธรณ์ สาเหตุของปัญหา ค าขอของผู้ร้องทุกข์ที่ประสงค์ให้
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พิจารณาลงโทษ
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นค าขอที่ประสงค์ให้คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์แก้ไขการบริหารงานของส่วนงาน/
มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น 



 

๔๗ 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน  
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้มีความเห็นในเรื่องนี้ว่า 
การที่จะวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ใดที่กระทบกระเทือนต่อระบบการ
บริหารของส่วนงาน/มหาวิทยาลัยนั้น  คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ไม่มีอ านาจที่จะสามารถแก้ไขการบริหารงานที่อาจ
เกิดจากความไม่เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลได้ เนื่องจากการ
พิจารณาเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่าย
บริหารโดยตรง  แต่ขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ จะพิจารณาหลักเกณฑ์ตามหลักกฎหมาย
เท่านั้น  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จึงมีเพียงข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาได้เท่านั้น   

 
   

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
 

  จากที่ผู้เขียนได้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และแนวทางค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่น่าสนใจ เพ่ือเรียบเรียงเป็นคู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งในคู่มือเล่มนี้  ผู้เขียนได้อธิบายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
อุทธรณ์ รวมถึงแนวการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน อันที่จะเป็นประโยชน์ที่ท าให้ผู้อ่านได้ทราบและสามารถ
เข้าใจกระบวนการเรื่องอุทธรณ์มากยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดในการยื่นอุทธรณ์ รวมถึงลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอ่ืนอีก เนื่องจากขณะนี้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจากราชการและค าสั่งลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
หรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  
และมีข้อยกเว้นการถูกสั่งให้ออกจากราชการที่ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ ๔ กรณี คือ  

กรณีท่ี ๑ เมื่อข้าราชการฯ สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของราชการ   
กรณีท่ี ๒ เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการฯ ปฏิบัติหน้าทีอ่ยู่   
กรณีท่ี ๓ เมื่อข้าราชการฯ ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
 
 



 

๔๘ 

 

กรณีที่ ๔ เมื่อข้าราชการฯ ถูกจ าคุกในความผิดที่มิใช่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
ปรากฏว่า ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ยังมิได้มีการทบทวนแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และอาจท าให้มีปัญหา
ในทางปฏิบัติได้  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติงานจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับฯ ตามท่ีกล่าวข้างต้น  ยังมีความไม่ชัดเจนในบางเรื่อง และยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะต้องน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป   
 

================== 

  
           



 

๔๙ 

บรรณานุกรม 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล. ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑/๒๕๕๑ , ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑  

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล. ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒/๒๕๕๔ , ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔  

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล. ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๓/๒๕๕๔ , ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล. ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๒/๒๕๕๖ , ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล. ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๑๔/๒๕๕๗ , ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล. ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๘/๒๕๖๐ , ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
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๕๐ 
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๕๒ 

ภาคผนวก 

หน้า 

ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับการอุทธรณ์ 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒       ๕๓ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔                  ๖๔ 

 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการลงโทษทางวินัย 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑     ๖๕ 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การด าเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๕     ๘๐ 

 
กฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของข้าราชการ 
๑. ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ออกจากราชการ     ๙๔ 
และค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๖๐   



 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวย การอุทธรณและการรองทุกข 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

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

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

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

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

 ขอ ๔ ในขอบงัคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”     หมายความวา     สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 “มหาวิทยาลัย”            หมายความวา     มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ๒ 

 “ขาราชการ”   หมายความวา     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

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

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

“การอุทธรณ”       หมายความวา      การอทุธรณคําส่ังลงโทษทางวินยั  

 “การรองทุกข”     หมายความวา       การรองทุกขกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือ      
มีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ไมรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการ        
ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 

 ขอ ๕ การอุทธรณและการรองทุกขเร่ืองใดที่มีขอบังคับกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับในเรือ่งนั้น 
 

ขอ ๖  การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานัน้เปนวนั
เร่ิมนับระยะเวลา  สวนเวลาสิ้นสุดถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ
ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 

 ขอ  ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

 

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

วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ จํานวนหนึ่งคน   
(๕)  กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และ

ตําแหนงประเภทสนับสนุน จํานวนหนึ่งคน 
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 ๓ 

 
(๖)  กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน โดยใหกรรมการดังกลาวเขารวมเปน

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

บริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไมไดเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง หรือดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวทิยาลัย จํานวนสองคน 

ใหคณะกรรมการตั้งเลขานุการหนึ่งคน และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการก็ได 
 หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒) - (๖) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๙  คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกใหมได 
ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม

ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการเดิมพนจากตําแหนง 
กรณีที่ยังมิไดแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะ

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

 ขอ ๑๐ การประชุมตองมีกรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทีม่ีสิทธิเขารวม
ประชุม  จึงจะเปนองคประชมุ   
 ในการประชุม  ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 

ในการประชุม  ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหรือมีเหตุคัดคานตามขอ ๑๕ 
และขอ ๒๗ และประธานไดแจงกรรมการผูนั้นมิใหเขาประชุมแลว กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมากของผูเขาประชุม  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข  พรอมเสนอความเห็นและ      
ขอวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขนั้นตอสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการอุทธรณ
และการรองทุกข ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 ๔ 

หมวด ๒ 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 

 ขอ ๑๒ การอทุธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินยั ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในหมวดนี ้

ยกเวนในกรณขีาราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหใชสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 ขอ ๑๓ การอุทธรณคําส่ังลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได  และใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําส่ัง 
 การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาตนเองได           
ถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร พรอมลงลายมือช่ือและที่อยูของผูอุทธรณ 
 ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ         
ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอ
แถลงการณดวยวาจานั้นตอประธานโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ  
 

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

สําหรับการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก หากผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษพิจารณาแลวเห็นวา
พยานหลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการอุทธรณจะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดยไม
ระบุช่ือบุคคลก็ได 

 

 ขอ ๑๕ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้

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

หรือผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
(๕)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม 

 การคัดคานคณะกรรมการนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ 
หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ 
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 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น
ก็ได  ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวาการ
ใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและ  
เปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได 
 

 ขอ  ๑๖ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง
ลงโทษเปนวันไดรับทราบคําส่ัง 
 ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังลงโทษ  และผูแจงไดแจงคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษแลว  ใหทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่แจง และ          
ลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน  โดยถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับทราบ
คําส่ัง 
 ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง  และไดแจงเปนหนังสือสง
สําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําส่ังลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และให
ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษและสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน   
หนึ่งฉบับ  ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา      
ผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษ      
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษไดรับทราบคําส่ังแลว 
 

 ขอ  ๑๗  การอุทธรณใหทําหนังสือถึงประธาน พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งชดุ 
 การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงตอประธานโดยตรง หรือผานผูบังคับบัญชาก็ได และ
ใหผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๑๘ 
 ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง  ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ 
 ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันยื่นหรือสงหนังสือ
อุทธรณ เมื่อไดรับหนังสือแลวใหผูรับหนังสือดําเนินการตามวรรคสาม 
 เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน 
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 ๖ 

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

 

 ขอ  ๑๙  เร่ืองอุทธรณที่จะรบัไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ ตามขอ ๑๓ 
และยืน่หรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนบัแตวนัที่ไดรับทราบคําส่ัง  และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสืออุทธรณ 
 ในกรณีที่มีปญหาว า เรื่ องอุทธรณรายใดเปน เรื่ อง อุทธรณที่ จะรับไวพิ จารณาไดห รือไม                       
ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมตินั้นใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว  
 

 ขอ ๒๐  ผูอุทธรณจะขอถอนเรื่องอุทธรณกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได 
โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ  เมื่อไดถอนอุทธรณแลว  การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ 
 

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

58



 ๗ 

 ขอ ๒๒  เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินจิฉัยตอ
สภามหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉยัจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติ
ดังนี ้

(๑)   ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมตยิกอุทธรณ 
(๒)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองและ/หรือไมเหมาะสมกับความผิดประการใดใหมีมตแิกไข

เปล่ียนแปลง ใหถูกตองและเหมาะสม 
(๓)  ถาเหน็วาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย ให

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

 ขอ ๒๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยอุทธรณและมีมติประการใด  ใหแจงผูอุทธรณเพื่อทราบและ
แจงผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว 
 

หมวด ๓ 
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 

 

 ขอ ๒๔  การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 
 

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

ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับ 
คําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตอประธาน โดยผานผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกข ดังนี้  
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 ๘ 

(๑) กรณีผูรองทุกขสังกัดคณะ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหนวยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตอคณบดี หรือหัวหนาสวนงานเรยีกชือ่อยางอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา
คณะ หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  

เวนแตเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากคณบดีหรือหัวหนาสวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี 

(๒) กรณีที่ผูรองทุกขสังกัดสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตออธิการบดี 
(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากอธิการบดีใหยื่นตอประธาน 
 

ขอ ๒๖ การรองทุกข ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืน
รองทุกขแทนไมได  และใหรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

หนังสือรองทุกขตองลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่
แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาอยางไร  และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ใหแสดงความประสงคไวใน
หนังสือรองทุกข หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่อง
รองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน 
 

 ขอ  ๒๗ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

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

ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข 
(๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขเสียความเปนธรรม 

 การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสือรองทุกขหรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณารองทุกขนั้น     
ก็ได  ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น
นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวา
การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจรงิและ
เปนธรรม  จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 
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 ๙ 

  ขอ ๒๘ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 
(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขมีคําสั่งเปน

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

(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง 
ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําส่ังนั้น เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุให
รองทุกข 

(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขกระทําไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตอ         
ผูรองทุกข โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปน
ตนเหตุแหงการรองทุกขดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 

ขอ ๒๙ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน พรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด โดยยื่น
ผานผูบังคับบัญชาที่ เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๒๕ และให
ผูบังคับบัญชานั้นดําเนินการตามขอ ๓๐  

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ และ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข 

ในกรณีสงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน        
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข 

เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ไดโดยยื่นหรือสงโดยตรงตอประธาน 

 

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

ในกรณีที่ยื่นโดยตรงตอประธาน ใหประธานสงหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวา
ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการตามวรรคแรก 
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 ๑๐ 

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

ขอ ๓๒  ผูรองทุกขจะขอถอนเรื่องรองทุกขกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขเสร็จ
ส้ินก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว  การพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปน
อันยุติ 

 

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

 ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องรองทุกขแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยตอสภา
มหาวิทยาลัย  เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติดังนี้ 

(๑)  ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขถูกตองตามกฎหมายและหรือ
เปนธรรมแลวใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมถูกตองและหรือไมเปน
ธรรม ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายและหรือไมเปนธรรมนั้น  
หรือใหปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองและเปนธรรม  

(๓) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ถูกตองตามกฎหมายและ
หรือเปนธรรมบางสวน  และไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือใหปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมาย 

(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความเปน
ธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

 

ขอ ๓๕ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและมีมติประการใด  ใหแจงผูรองทุกขเพื่อทราบ 
และแจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
โดยเร็ว 
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 ๑๑ 

หมวด ๔ 
          บทเฉพาะกาล 

 

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

 

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

 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒  เมษายน ๒๕๕๒              

               
        ( ศาสตราจารย นายแพทย วจิารณ  พานิช) 
                             นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
   

 

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.  แต่งตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.อ.ร.  มอบหมาย 
“สํานวนการสอบสวน”  หมายความว่า  สํานวนการสอบสวนกรณีมีคําสั่งให้ออกจากราชการ

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

และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้   
ข้อ 5 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้  มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

หมวด  1 
การย่ืนอุทธรณ์และการดําเนินการก่อนการพิจารณา 

 
 

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

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

(๒) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตําแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงอยู่ 

(๓) เม่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร   

(๔) ถูกจําคุกในความผิดที่มิใช่กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
ข้อ 7 การอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเป็นเร่ืองเฉพาะตัว

ต้องกระทําด้วยตนเอง   
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้  ผู้อุทธรณ์ 

จะมอบหมายให้ทายาทโดยธรรมหรือบุคคลอื่นในกรณีที่ไม่มีทายาทโดยธรรม  ทําการอุทธรณ์แทนได้ 
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะใช้สิทธิ

อุทธรณ์เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ทายาทผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดหรือทายาทคนหนึ่งคนใดของผู้นั้น 
มีสิทธิที่จะอุทธรณ์คําสั่งแทนได้ 

ข้อ 8 การอุทธรณ์ต้องย่ืนภายในกําหนดระยะเวลาสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  สําหรับ
ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ 
แต่ถึงแก่ความตายในระยะเวลาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ทายาทของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในกําหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ 9 การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  โดยใช้ถ้อยคําสุภาพและมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

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

หนังสืออุทธรณ์  หรือจะทําเป็นหนังสือถึงประธาน  ก.อ.ร.  โดยย่ืนหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจา
ต่อสํานักงานในวันย่ืนหนังสืออุทธรณ์ก็ได้ 
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ข้อ 10 การย่ืนอุทธรณ์ตามข้อ  9  ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์พร้อมกับสําเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ
ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือย่ืนต่อ
สํานักงาน   

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดส่ง
อุทธรณ์และสํานวนการดําเนินการสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไปยังประธาน  
ก.อ.ร.  โดยเร็ว 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้วันที่สถาบันอุดมศึกษาประทับตรารับหนังสือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบ
ว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันรับอุทธรณ์ 

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

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

ข้อ 11 ในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารดังต่อไปน้ี
ให้สํานักงานภายในเจ็ดวัน 

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

พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) สํานวนการสอบสวนและหลักฐานการสอบสวนทั้ งหมดในกรณีตามมาตรา  49   

หรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  57  พร้อมบัญชีเอกสาร 
(๗) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวกับการสอบสวนและการพิจารณาลงโทษทางวินัย 
เม่ือสํานักงาน  ได้รับหนังสืออุทธรณ์ตามข้อ  10  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

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

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

 
 

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

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

กรณีอุทธรณ์ที่ยื่นเม่ือพ้นระยะเวลาตามข้อ  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 

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

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือการกระทําผิดวินัย 
ที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(๒) มีส่วนได้ส่วนเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือถูกลงโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง 

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

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

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

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

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

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

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

เป็นผู้รับผิดชอบสํานวน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ  ก.อ.ร.  เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการ  หรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวข้อง  ชี้แจงข้อเท็จจริง  และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม   

(๒) ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรง  หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริง  และจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

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

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

หากสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะมาแถลงแก้  ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวนหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมคร้ังนั้นได้  ทั้งนี้   
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 

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

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

และเหมาะสมกับความผิดแล้ว  ให้มีมติยกอุทธรณ์ 
(๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งให้ออกจากราชการ  หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ให้มีมติเพิกถอนคําสั่งให้ออกจากราชการหรือคําสั่งลงโทษทางวินัยนั้น 
 (ก) ถ้าการสั่งให้ออกจากราชการ  หรือการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สารบัญญัติ  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่งลงโทษทางวินัย  สั่งให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับ
ราชการตามเดิม  และในกรณีที่อุทธรณ์ใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้อธิการบดีพิจารณาลงโทษ 
ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรงน้ัน   

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

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

อุทธรณ์นั้นด้วย  ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ผู้นั้นจดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัย
หรือคําสั่งนั้นด้วย 

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

การถอนอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ไม่ตัดสิทธิผู้อุทธรณ์ที่ยื่นอุทธรณ์ใหม่ภายในระยะเวลาอุทธรณ์ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามมติและคําวินิจฉัยของ  ก.อ.ร. 

 
 

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

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

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

เม่ือ  ก.อ.ร.  มีมติตามข้อ  21  (2)  (ก)  และ  (3)  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคําสั่ง
ให้ออกจากราชการหรือคําสั่งโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์จากเลขานุการ  ก.อ.ร.  และเม่ือได้ออกคําสั่งหรือ
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วให้แจ้ง  ก.อ.ร.  ทราบภายในเจ็ดวัน 

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

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ 
ประธาน  ก.อ.ร. 
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