1

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
โดยหัวหนางานวินัยและสอบสวน

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการดําเนินการทางวินัยการอุทธรณ
และการรองทุกข พ.ศ. 2551 ขอ 80 กําหนดใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร เรี ยกโดยยอวา “ก.อ.ม.” เปนองคกรที่ทําหนาที่ พิจารณาวินิจฉั ย
อุทธรณและเรื่องรองทุกข โดยประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
1. ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากกรรมการตาม 3 จํานวนสาม
คน
3. กรรมการซึ่งเลือกจากผูปฏิ บัติงานสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น วิช าการ
จํานวนสองคน
โดยใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมายเปนเลขานุการ และให
ผูอํานวยการสํานักงานนิติการ และหัวหนางานวินัยและสอบสวน เปนผูชวยเลขานุการ
แตเนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉบับดังกลาว ไดประกาศใชเมื่อ
เดือนมิถุนายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2548 ยังปฏิบัติหนาที่อยู
และตามบทเฉพาะกาลก็กําหนดใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขชุดเดิมปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะครบวาระ ดังนั้น องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ตาม
ข อ 2,3 จึ ง ยั ง ไม ไ ด นํ า มาบั ง คั บ ใช คณะกรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ฯ ชุ ด ป จ จุ บั น จึ ง มี
องคประกอบตามขอ 12 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคล พ.ศ.
2548 ดังนี้
1. ประธานซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง จากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการซึ่ ง เลื อ กจากผู ดํ า รงตํ า แหน ง รองอธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํ า นวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา ทั้งที่มี
สถานะเปนหัวหนาหนวยงานที่เปนสวนราชการและที่จัดตั้งโดยระเบียบของสภามหาวิทยาลัย
จํานวนสามคน
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3. กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวนสามคน
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งกรรมการตาม 2 และ 3 เลือกจากบุคคลภายนอก
จํานวนสามคน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการดําเนินการทางวินัยการอุทธรณและรองทุกข พ.ศ.2551
ซึ่งไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไว โดยเฉพาะในขอ 82 ดังนี้
1. พิจารณาอุทธรณกรณีลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
2. พิจารณาเรื่องรองทุกขกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
3. พิจารณาเรื่องรองทุกขที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
4. พิจารณาอุทธรณและพิจารณาเรื่องรองทุกขตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

การอุทธรณ
การอุทธรณ หมายถึง การที่ผูถูกลงโทษทางวินัยรองขอใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
กําหนดไว ยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหมใหเปนไปในทางที่เปนคุณแกตน
ผูมีสิทธิอุทธรณ คือ ขาราชการ พนักงาน ผูถูกสังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน
ลดขั้นเงินเดือน
อายุความในการใชสิทธิ์อทุ ธรณ ตองอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง
ลงโทษ
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สิทธิของผูอุทธรณ
1. ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวน
2.ขอแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข โดยใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณหรือจะทําเปนหนังสือ
ตางหากก็ได
3. มีสิทธิคัดคานผูพิจารณาอุทธรณเรื่องของตนได ถาเห็นวาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดตาม ขอ 89 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการดําเนินการทางวินัยการ
อุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.2551 คือ มีสาเหตุโกรธเคืองกับคูกรณี เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของ
คูกรณี มีเหตุอันใดซึ่งอาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม เคยเปนผูแทน
โดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนของคูกรณี
วิธีอุทธรณและการยื่นอุทธรณ
การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือ
มอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและ
เหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรม
อย า งไร และลงลายมื อ ชื่ อ และที่ อ ยู ข องผู อุ ท ธรณ โดยทํ า หนั ง สื อ อุ ท ธรณ ถึ ง ประธาน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ

หลักการรับพิจารณาเรื่องอุทธรณ
เรื่องอุทธรณที่ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขฯ จะรับไวพิจารณาไดตอ งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้
1. เปนอุทธรณที่ยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ
2. เรื่องอุทธรณดังกลาวไดผานกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของฝายบริหาร
ของมหาวิทยาลัยเปนที่ยุติเรียบรอยแลว
3.หนังสืออุทธรณตองลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ และแสดงขอเท็จจริง
และเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรม
อยางไร
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ถาคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ มีมติไมรับอุทธรณรายใดไวพิจารณา
ใหอธิการบดีแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว และใหแจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษทราบดวย

การรองทุกข
การรองทุกข หมายถึง การที่ขาราชการรองขอความเปนธรรมเนื่องจากเห็นวา
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตาม
กฎหมาย หรือรองทุกขเมื่อมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชา หรือรองทุกข
กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือรองทุกขกรณีที่ถูกผูบังคับบัญชา
ตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดหรือทําทัณฑบนในเรื่องประพฤติผิด
จรรยาบรรณ
อายุความในการรองทุกข ตองรองทุกขภายใน 30 วัน นับแตวันทราบเรื่องอันเปน
เหตุใหรองทุกข หรือควรไดทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
สิทธิของผูรองทุกข
1.ขอแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ โดยใหแสดง
ความประสงคไวในหนังสือรองทุกข หรือจะยื่นเปนหนังสือตางหากก็ได
2. มีสิทธิคัดคานผูพิจารณาเรื่องรองทุกขของตนได เชนเดียวกับกรณีอุทธรณ
วิธีการรองทุกข
ผูรองทุกขจะรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือมอบหมาย
ใหผูอื่นรองทุกขแทนไมได
การรองทุกขตองทําเปนหนังสือโดยมีรายละเอียดของขอเท็จจริงและปญหาของเรื่อง
ซึ่งแสดงใหเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องมาจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
อยางไร และความประสงคของการรองทุกขวาตนตองการจะใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ
ดําเนินการอยางไร โดยทําหนังสือรองทุกขถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯพรอมกับ
สําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ และในหนังสือรองทุกขตองมีการลงลายมือชื่อและตําแหนงของ
ผูรองทุกขไวดวย
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เมื่อประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ไดรับหนังสือรองทุกขขางตน
ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ มีหนังสือแจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกข
ไปใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการ
รองทุกขไดรับหนังสือแจงแลว ใหผูบงั คับบัญชานั้นสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจง
ของตน (ถามี) ไปยังประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข

หลักการรับพิจารณาเรื่องรองทุกข
เรื่องรองทุกขที่ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขฯ จะรับไวพิจารณาไดตอง
มีลักษณะ ดังตอไปนี้
1. เปนเรื่องรองทุกขที่ยื่นภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแตวันทราบเรื่องอันเปนเหตุ
ใหรองทุกข หรือควรไดทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
2. เรื่องรองทุกขดังกลาวไดผานกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของฝายบริหารของ
มหาวิทยาลัยเปนที่ยุติเรียบรอยแลว
3. หนังสือรองทุกขตองลงลายมือชื่อ และตําแหนงของผูรองทุกข และตองมี
รายละเอียดของขอเท็จจริง และปญหาของเรื่องซึ่งแสดงใหเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมอัน
เนื่องมาจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางไร
ถาคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีมติไมรับเรื่องรองทุกขใดไวพิจารณาให
อธิการบดีแจงมตินั้นใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว

