
 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 

แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการอุทธรณคําสั่งลงโทษและการรอง

ทุกขกรณีที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหเกิดความเปนธรรมและถูกตอง

และเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 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  

จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 

๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับน้ี หรือที่ขัดหรือแยง

กับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับน้ีแทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

มหิดล วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ และรวมถึงพนักงานเงิน

รายไดซึ่งสวนงานไดจางใหปฏิบัติงานอยูกอนวันที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  



- ๒ - 

(ช่ือสวนงาน) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบังคับและยังไมครบกําหนดการจางใหเปนพนักงานเงินรายไดและปฏิบัติงานอยูตอไป

จนครบการจาง 

“ลูกจางมหาวิทยาลัย” หมายความวา ลูกจางมหาวิทยาลัยมหิดล 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

“ประธาน” หมายความวา ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

“การอุทธรณ” หมายความวา การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  

“การรองทุกข” หมายความวา การรองทุกขกรณีที่เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความ 

คับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ไมรวมถึงกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งกรรมการ

สอบสวนทางวินัย 

ขอ ๕ การอุทธรณและการรองทุกขเรื ่องใดที่มีขอบังคับกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับในเรื่องน้ัน 

ขอ ๖ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปน

วันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุดถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริ่มเปดทําการ

ใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

 

ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประกอบดวย  

(๑) ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัย แตงต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

(๒) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทผูบริหาร จํานวนสามคน 

(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาคณาจารย จํานวนหน่ึงคน 

(๔) กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการ ตําแหนงวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และตําแหนงประเภททั่วไป 

วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ จํานวนหน่ึงคน   

(๕) กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ จํานวนหนึ่งคน และ

ตําแหนงประเภทสนับสนุน จํานวนหน่ึงคน 

(๖) กรรมการซึ่งเลือกจากลูกจางมหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน โดยใหกรรมการดังกลาวเขารวมเปน

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณและรองทุกขของลูกจางมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม (๑) - (๖) เลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดาน

การบริหาร และ/หรือกระบวนการยุติธรรม และไมไดเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจาง หรือดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนสองคน 

ใหอธิการบดีแตงต้ังเลขานุการหน่ึงคน และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการก็ได0๑ 

                                                 
๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๔๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



- ๓ - 

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการตาม (๒) - (๖) ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงต้ังหรือเลือกใหมได 

ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม

ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการเดิมพนจากตําแหนง 

กรณีที่ยังมิไดแตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการใหม ใหคณะกรรมการเดิมปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะ

ไดแตงต้ังคณะกรรมการใหม  

ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตั้งประธานหรือเลือก

กรรมการใหมแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนประธานหรือ

ผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนน้ัน ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ประธานพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการตามขอ ๘ (๒) – 

(๖) พนจากตําแหนงตามประเภทการไดมา ใหถือวาประธานหรือกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการดวย 

ขอ ๑๐ การประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการที่มีสิทธิเขารวม

ประชุม จึงจะเปนองคประชุม   

ในการประชุม ถาประธานไมอยู ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที ่ได ใหที ่ประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงทําหนาที่ประธาน 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะหรือมีเหตุคัดคานตามขอ 

๑๕ และขอ ๒๗ และประธานไดแจงกรรมการผูน้ันมิใหเขาประชุมแลว กรรมการผูน้ันไมมีสิทธิเขาประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมากของผูเขาประชุม  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม 

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข พรอมเสนอความเห็นและ 

ขอวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกขนั้นตอสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ

และการรองทุกข ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

หมวด ๒ 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 

ขอ ๑๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในหมวดน้ี 

ยกเวนในกรณีขาราชการที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหใชสิทธิอุทธรณตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๑๓ การอุทธรณคําสั ่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั ้น จะอุทธรณแทนผูอื ่นหรือ

มอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได และใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําสั่ง 

การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาตนเองไดถูก

ลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร พรอมลงลายมือช่ือและที่อยูของผูอุทธรณ 



- ๔ - 

ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ให

แสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื ่นหรือสงหนังสือขอ

แถลงการณดวยวาจาน้ันตอประธานโดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ  

ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน 

หรือเอกสารที่เกี่ยวของ ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม โดยใหพิจารณาถึง

ประโยชนในการรักษาจรรยาบรรณและวินัย ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรื่อง ๆ ไป 

สําหรับการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก หากผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษพิจารณาแลวเห็น

วาพยานหลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการอุทธรณจะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดย 

ไมระบุช่ือบุคคลก็ได 

ขอ ๑๕ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 

(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 

(๔) เปนคูสมรส บุพการี ผู สืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผู

กลาวหาหรือผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ 

(๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม 

การคัดคานคณะกรรมการนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ 

หรือแจงเพ่ิมเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณ

นั้นก็ได ถากรรมการผูนั ้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงน้ัน

นาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวาการให

กรรมการผูนั้นรวมพิจารณาเรื่องอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  

จะอนุญาตใหกรรมการผูน้ันรวมพิจารณาอุทธรณน้ันก็ได 

ขอ ๑๖ เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง

ลงโทษเปนวันไดรับทราบคําสั่ง 

ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ และผูแจงไดแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ

ทราบกับมอบสําเนาคําสั ่งลงโทษใหผู ถูกลงโทษแลว ใหทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่แจง และ 

ลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน โดยถือวันที่แจงน้ันเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับทราบคําสั่ง 

ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือ  

สงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผู ถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏ 

ตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และให 

ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษและสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ 
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ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา ผูถูกลงโทษไดรับ

เอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวัน

เดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษไดรับทราบคําสั่งแลว 

ขอ ๑๗ การอุทธรณใหทําหนังสือถึงประธาน พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหน่ึงชุด 

การย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงตอประธานโดยตรง หรือผานผูบังคับบัญชาก็ได  

และใหผูบังคับบัญชาน้ันดําเนินการตามขอ ๑๘ 

ในกรณีที่มีผู นําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผู รับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตราหนังสือ  

และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ

หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน

หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ เมื่อ

ไดรับหนังสือแลวใหผูรับหนังสือดําเนินการตามวรรคสาม 

เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน 

 ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสืออุทธรณที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๑๗ ใหผูบังคับบัญชา

นั้นงรับหนังสืออุทธรณตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ แลวสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ

ภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาว 

พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสอบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน 

และสํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ (ถามี) ไปยังประธานภายใน 

เจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ  

ขอ ๑๙ เรื่องอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ ตามขอ ๑๓ 

และยื่นหรือสงภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแตไดรับหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่มีปญหาวาเรื ่องอุทธรณรายใดเปนเรื ่องอุทธรณที ่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ใหคณะ 

กรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมติน้ันใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว 

ขอ ๒๐ ผูอุทธรณจะขอถอนเรื่องอุทธรณกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็

ได โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนอุทธรณแลว การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ 

ขอ ๒๑ การพิจารณาเรื ่องอุทธรณใหคณะกรรมการพิจารณาจากสํานวนการสอบสวนหรือการ

พิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ

หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน 

บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือ

บุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวย

วาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได  
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ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษ

หรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ใหแจงลวงหนาตามควรแก

กรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูดํารงตําแหนงที่สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผูแทนเขาฟงคํา

แถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 

ในการพิจารณาอุทธรณ ถาคณะกรรมการเห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม 

เพ่ือประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมใน

เรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวน

เพ่ิมเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทาํการสอบสวนเพ่ิมเติมได 

ขอ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยตอ 

สภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติ ดังน้ี 

(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ 

(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองและ/หรือไมเหมาะสมกับความผิดประการใดใหมีมติแกไข

เปลี่ยนแปลง ใหถูกตองและเหมาะสม 

(๓) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามกฎหมาย 

ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่องเดียวกัน โดยมี

พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหน่ึงใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว และผลการ

พิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของผูที่ไมไดใชสิทธิ

อุทธรณเปนเหตุในลักษณะเดียวกันอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณ

ไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

ขอ ๒๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยอุทธรณและมีมติประการใด ใหแจงผูอุทธรณเพื่อทราบและ

แจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษเพ่ือทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

 

หมวด ๓ 

การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทกุข 

 

ขอ ๒๔ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลกัเกณฑวิธีการที่กําหนดในหมวดน้ี 

ขอ ๒๕ เพื่อใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรอง

ทุกขบผูอยูใตบังคับบัญชา เมื่อมีกรณีเปนปญหาขึ้นระหวางกัน ควรจะไดปรึกษาหารือทําความเขาใจกัน ฉะน้ันเมื่อ 

ผูอยูใตบังคับบัญชามีปญหา โดยเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือ

คําสั่งของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข และแสดงความประสงคที่จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา

ผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข ใหผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขนั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถาม

เกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพ่ือเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นในช้ันตน 
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ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือไดรับ  

คําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขตอประธาน โดยผานผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปน

ตนเหตุแหงการรองทุกข ดังน้ี 

(๑) กรณีผูรองทุกขสังกัดคณะ สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือหนวยงานใน

กํากับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหยื่นตอคณบดี หรือหัวหนาสวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย  

 เวนแตเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากคณบดีหรือหัวหนาสวนงานเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

คณะ หรือหัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ใหย่ืนตออธิการบดี 

(๒) กรณีที่ผูรองทุกขสังกัดสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหย่ืนตออธิการบดี 

(๓) กรณีที่เหตุแหงการรองทุกขเกิดจากอธิการบดีใหย่ืนตอประธาน 

ขอ ๒๖ การรองทุกข ใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทาน้ัน จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืน

รองทุกขแทนไมได และใหรองทุกขเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่

แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการ

กระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางไร และความประสงคของการรองทุกข 

ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงดวยวาจาในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการ ใหแสดงความประสงคไว

ในหนังสือรองทุกข หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่อง 

รองทุกข โดยย่ืนหรือสงตรงตอประธาน 

ขอ ๒๗ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข 

(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องรองทุกข 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 

(๔) เปนคู สมรส บุพการี ผู สืบสันดาน หรือพี ่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับ

ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกข 

(๕) มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาเรื่องรองทุกขเสียความเปนธรรม 

การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขน้ัน ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน

หนังสือรองทุกขหรือแจงเพ่ิมเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกข 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณารองทุกขน้ัน 

ก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัวใหประธานพิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  

ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้น เวนแตประธานพิจารณาเห็นวาการใหกรรมการ

ผู นั ้นรวมพิจารณาเรื ่องรองทุกขดังกลาวจะเปนประโยชนยิ ่งกวาเพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  

จะอนุญาตใหกรรมการผูน้ันรวมพิจารณาเรื่องรองทุกขน้ันก็ได 
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ขอ ๒๘ เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 

(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผู บังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขมีคําสั่งเปน

หนังสือตอผูรองทุกข ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง และผูแจงไดแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา 

คําสั่งใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไว

เปนหลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงน้ันเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง ใหดําเนินการตามขอ ๑๖ วรรค

สามโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง  

ใหถือวันที่มีหลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งน้ัน เปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขกระทําไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตอผูรอง

ทุกข โดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึงการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหง

การรองทุกขดังกลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

ขอ ๒๙ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน พรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด โดยย่ืน

ผานผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขตามขอ ๒๕ และใหผูบังคับบัญชา

น้ันดําเนินการตามขอ ๓๐  

ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ 

และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับ

หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข 

ในกรณีสงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน

หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข 

เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว ผูรองทุกขจะย่ืนหรือสงหนังสือรองทุกขหรือเอกสารหลักฐาน

เพ่ิมเติมกอนที่คณะกรรมการเริ่มพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ไดโดยย่ืนหรือสงโดยตรงตอประธาน 

ขอ ๓๐ เมื่อไดรับหนังสือตามขอ ๒๙ ใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุ 

แหงการรองทุกข ดําเนินการแกไขปญหาในเบื้องตนที่ทําใหผู รองทุกขเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือ 

คับของใจเพื่อทําความเขาใจ และใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาว พรอมหนังสือรองทุกขรวมถึงเอกสาร

หลักฐาน (ถามี) ไปยังประธานภายในสามสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 

ในกรณีที่ยื่นโดยตรงตอประธาน ใหประธานสงหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวา

ผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขดําเนินการตามวรรคแรก 

ขอ ๓๑ เรื่องรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนเรื่องรองทุกขที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ ๒๖ 

และยื่นหรือสงภายในกําหนดสามสิบวนันับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข และใหคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาที่เหนือลําดับกวาผูบังคับบัญชา ผูเปนตนเหตุ

แหงการรองทุกขไดดําเนินการแกไขปญหาในเบ้ืองตนแลว 



- ๙ - 

ในกรณีที่มีปญหาวาเรื่องรองทุกขรายใดเปนเรื่องรองทุกขที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ใหคณะ 

กรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉัย และแจงมติน้ันใหผูรองทุกขทราบโดยเร็ว 

ขอ ๓๒ ผูรองทุกขจะขอถอนเรื่องรองทุกขกอนที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข

เสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ เมื่อไดถอนเรื่องรองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขให

เปนอันยุติ 

ขอ ๓๓ การพิจารณาเรื่องรองทุกข หากมีกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจง (ถามี) หรือขอใหผูที่เกี่ยวของในเรื่องรองทุกขมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  หากประธานเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปน

แกการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาเสียก็ได  แตหากใหผูรองทุกขมาแถลงการณ

ดวยวาจาตอที่ประชุม ก็ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบเพื่อใหมาแถลงแกหรือมอบหมาย

ใหผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมดวย 

ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องรองทุกขแลวเสร็จ ใหเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยตอ 

สภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับความเห็นและขอวินิจฉัยจากคณะกรรมการแลวใหพิจารณามีมติดังน้ี 

(๑) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขถูกตองตามกฎหมายและ

หรือเปนธรรมแลวใหมีมติยกคํารองทุกข 

(๒) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขไมถูกตองและหรือไมเปน

ธรรม ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายและหรือไมเปนธรรมนั้น หรือให

ปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองและเปนธรรม  

(๓) ถาเห็นวาการกระทําของผูบังคับบัญชาผูเปนตนเหตุแหงการรองทุกขนั้น ถูกตองตามกฎหมาย

และหรือเปนธรรมบางสวน  และไมถูกตองหรือไมเปนธรรมตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไข หรือใหปฏิบัติ 

ใหถูกตองตามกฎหมาย 

(๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความเปน

ธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

ขอ ๓๕ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและมีมติประการใด ใหแจงผูรองทุกขเพื่อทราบ 

และแจงผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขเพื่อทราบหรือดําเนินการตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็ว 

 

หมวด ๔ 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ไดมีการยื่นเรื่องอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขไวกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ  

ใหดําเนินการตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของ



- ๑๐ - 

พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไปจนกวาจะ

แลวเสร็จ 

ขอ ๓๗ ในระหวางที่ยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการตามขอบังคับน้ี  ใหคณะกรรมการตามขอบังคับ

สภามหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานและลูกจางของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนคณะกรรมการตามขอบังคับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

(ลงช่ือ) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  

 


	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

