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ค าน า 
 

คู่มือกระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างแนวปฏิบัติในการท างานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสมและชัดเจน 
ในการปฏิบัติงานด้านการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กองกฎหมายจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือกระบวนงานฉบับนี้จะท าให้บุคลากรที่ยื่นค าร้องทุกข์ได้
ทราบถึงข้ันตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติในการยื่นและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ ท าให้สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่ถูกต้อง อันเป็นการวางระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน
ด้านการร้องทุกข์ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรม 
เพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อไป 
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สารบัญ 

 
    เรื่อง                            หน้า 

       ๑. กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                                              
          ในสว่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์   ๑                 
         ๒. กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ ในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๕
  
     ภาคผนวก           ๑๖

 



 
กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ 

การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือ
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้นั้นมีสิทธิ  
ร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าสั่ง และ
สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครอง 
ผู ้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ ซึ่งปัจจุบัน 
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจและหน้าที่
ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ สามารถแบ่ง
กระบวนการท างานได้ ดังต่อไปนี้ 

๑. กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) 

ส าหรับกระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ไว้ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่เห็นว่าตนไม่ได้

รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่ง
ลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย๑ 

 

 

                                                           
๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง 
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๑.๒ เหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗  ก าหนดว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือเสนอ
ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ 
(๒) สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี 

๑.๓ ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า  “ก.อ.ร.” โดยมี
อ านาจหน้าที่ในพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา  ๖๓
และออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

ให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

๑.๔ สาระส าคัญของการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘  ก าหนดว่า การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องกระท าด้วยตนเอง จะอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ส าหรับผู้อ่ืนไม่ได้ และให้ท าค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายใน
ก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาการพิจารณา
ตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี 

ค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ของ 

ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
(๒) วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นก าหนดการพิจารณา ที่เป็นเหตุแห่งการ

อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ ๗ 
(๓) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๔) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่อง

อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์
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(๕) ค าขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๖) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถส่งค าอุทธรณ์ 

เรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ ผู้นั้นจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแทน 
ก็ได้ 

๑.๕ ข้อห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์  
ข้อห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้เป็นการเฉพาะ 
(๒) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วย  

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(๓) เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับเรื่องที่เคยมีค าวินิจฉัยหรือการด าเนินการเสร็จสิ้น

ไปแล้ว 
(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปแล้ว 

๑.๖ วิธีการยื่นค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐  ก าหนดว่า การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พร้อมกับส าเนา
รับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยื่นต่อส านักงานก็ได้ 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอ่ืนที่  
ก.อ.ร. ก าหนดให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. หาก ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วเสร็จก่อนให้  
ค าแถลงการณ์นั้นตกไป และไม่จ าต้องพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวอีก 

๑.๗ ระยะเวลาในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือ 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออก
ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๔ 
 
ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาก าหนดไว้ในข้อบังคับตามความใน
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

๑.๘ สิทธิของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 

หากผู้อุทธรณ์เรื ่องร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ  
ก.อ.ร. ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ หรือจะท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. 
ต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อส านักงานก่อนที่ ก.อ.ร. จะเริ่มพิจารณา ๒

โดยให้ ก.อ.ร. รับฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทุกกรณี  และหาก ก.อ.ร. พิจารณาเห็นว่า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วย
วาจาก็ได้ 

(๒) สิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณา 
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณา

ของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระท าลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือ ก.อ.ร. 
ให้ถือว่าเป็นการท าแทนผู้นั้น เว้นแต่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสียในขณะนั้น๓  

(๓) สิทธิคัดค้านกรรมการ ก.อ.ร. 
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านกรรมการ ก.อ.ร. โดยท าเป็นหนังสือแสดง

ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ถ้า
กรรมการ ก.อ.ร. ผู้นั้น มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้๔ 

(๓.๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๓.๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๓.๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๓.๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๓.๑) (๓.๒) 

หรือ (๓.๓) อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
เมื่อประธาน ก.อ.ร. ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้แจ้งกรรมการ ก.อ.ร. ทราบก่อนเริ่ม

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เพ่ือพิจารณาว่าสมควรถอนตัวหรือไม่ กรรมการ ก.อ.ร. ซึ่งมีกรณีตาม

                                                           
๒ ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ วรรคสี ่  
๓ ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง   
๔ ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ 



๕ 
 
วรรคหนึ่ง อาจถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เว้นแต่การถอนตัวนั้น จะมีผลกระทบต่อ
องค์ประชุม ก.อ.ร. อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขอให้กรรมการ ก.อ.ร. เข้าร่วมประชุมต่อไปได้ 

กรณีที่กรรมการ ก.อ.ร. มิได้ขอถอนตัว ให้ที่ประชุม ก.อ.ร. พิจารณาข้อเท็จจริงที่
คัดค้านถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ
ให้แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบ และไม่ให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เรื่องนั้น เว้นแต่การให้
กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริง
และเป็นธรรม จะอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก็ได้ 

การที่กรรมการ ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้อง
ทุกข์หรือถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระท าใด ๆ ที่ได้กระท าไปแล้วแม้ว่า
จะได้ด าเนินการหลังจากท่ีได้มีการยื่นค าคัดค้านแล้ว 

๑.๙ สิทธิฟ้องคดีต่อศาลของผู้ร้องทุกข์ 
ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้

พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่
เกินเก้าสิบวัน ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๕ 

 
๒. กระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์ ในส่วนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๘  

ได้ก าหนดให้สิทธิแก่บุคลากร ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีสิทธิร้องทุกข์ได้ เมื่อเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่ง

ของผู้บังคับบัญชา หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน หรือกรณีถูกสั่ง 

พักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิทักษ์

ระบบคุณธรรม” ขึ้น หรือเรียกว่า “ก.พ.ค.” โดยมีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และ

พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยมีงานอุทธรณ์  

ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ กองกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่ส าคัญอยู่ ๒ ประการ คือ (๑) ด าเนินการ

                                                           
๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคสี่ 



๖ 
 
เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และ (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร รวมทั้งเป็นหน่วยงาน

หลักในการท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   

ส าหรับกระบวนการท างานด้านการร้องทุกข์จะขอกล่าวเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งผู้มีสิทธ ิ

ร้องทุกข์ได้ตามข้อบังคับดังกล่าวได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดไว้

โดยเฉพาะแล้วว่า การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนั้น จึงขอกล่าวเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

๒.๑ ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ 
ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ได้ก าหนดค านิยามค าว่า  “บุคลากร” หมายความว่า 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ 
มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย๖ 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง 
โดยไม่เป็นธรรม๗ 

(๓) ลูกจ้างเงินรายได้ผู้ใดที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน 
ในกรณีท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ๘ 

                                                           
๖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง 
๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๕๐ 
๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๖๖ และข้อ ๖๗ 



๗ 
 

๒.๒ เหตุแห่งการร้องทุกข์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า บุคลากรมีสิทธิร้องทุกข์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
(๒) เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ดังนี้  

(ก) การบริหารงานบุคคลเป็นไปโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่ง  
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
กฎหมาย  

(ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ  
(ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่

ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร  
(๓) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

๒.๓ ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๖ ก าหนดให้มคีณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” ประกอบด้วย  
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นประธาน  
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จ านวนสามคน เป็นกรรมการ  
(๓) ผู้แทนผู้บริหาร จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
(๕) ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ  
ให้ รองอธิการบดีคนหนึ่ งที่ อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ  และอาจให้มี

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ค. ก็ได 
โดยมีอ านาจหน้าที่๙ ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอแนะการปรับปรุงข้อบังคับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัย  
(๒) พิจารณาอุทธรณ์กรณีข้าราชการถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
(๓) พิจารณาอุทธรณ์กรณีพนักงาน หรือลูกจ้างเงินรายได้ถูกลงโทษทางวินัย  
(๔) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณของบุคลากร  

                                                           
๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘ 



๘ 
 

(๕) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ 
เนื่องจากการกระทาหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

(๖) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากรที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ  
ไว้ก่อน  

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ หรือบุคคลใดเพ่ือด าเนินการตามที่ ก.พ.ค. 
มอบหมาย  

(๘) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

๒.๔ กระบวนการก่อนการพิจารณาร้องทุกข์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์   

พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๘ ก าหนดว่า เมื่อมีกรณีที่อาจร้องทุกข์ได้และผู้นั้นแสดงความประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพ่ือเป็นทางแห่ง
การท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น ในกรณีที่ไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือ
แล้วไม่ได้รับค าชี้แจงหรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจให้ร้องทุกข์ได้ต่อไป 

๒.๕ สาระส าคัญของการร้องทุกข ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า ค าร้องทุกขต์้องประกอบไปด้วย 
(๑) ลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์  
(๒) ข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการ

กระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรอืผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนทาให้เกิดความคับข้องใจอย่างไร 

(๓) ความประสงค์ของการร้องทุกข์  

๒.๖ วิธีการร้องทุกข์และยื่นเรื่องร้องทุกข ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๓๐ ประกอบกับข้อ ๒๐ ก าหนดว่า การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ให้ท าหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. พร้อมกับ
ส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ  

การยื่นหรือส่งอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชา
นั้นส่งอุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษภายในสามวันท าการนับแต่วันได้รั บอุทธรณ์ และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งอุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนาหลักฐาน พร้อมทั้งค าชี้แจงของผู้บังคับบัญชา  
(ถ้ามี) ไปยังประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์  



๙ 
 

ในกรณีที่มีผู้ร้องทุกข์มายื่นเอง ให้ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ออกใบรับ และลงทะเบียนรับไว้เป็น
หลักฐาน ในวันที่รับตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นเรื่อง
ร้องทุกข ์ 

ในกรณีที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือเป็นวันส่งเรื่องร้องทุกข์ 

เมื่อได้ยื่นหรือส่งเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ ก.พ.ค. เริ่มพิจารณาเรื่องร้องทุกขก์็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ ก.พ.ค.  

๒.๗ การถอนเรื่องร้องทุกข์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๓๐ ประกอบกับข้อ ๒๒ ก าหนดว่า ผู้ร้องทุกข์จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือยื่นโดยตรงต่อ ก.พ.ค. และเมื่อได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้วการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ให้เป็นอันระงับและจะยื่นเรื่องร้องทุกข์อีกไม่ได้ 

๒.๘ ระยะเวลาในการร้องทุกข ์
(๑) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าสั่ง๑๐  
(๒) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการร้องทุกข์ไว้ 
แต่เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ประกอบกับข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓ ได้ก าหนดร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันได้รับทราบค าสั่ง หรือวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี 

(๓) กรณีท่ีผู้ร้องทุกข์เป็นลูกจ้างเงินรายได้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้เฉพาะกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ  
ให้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ส่วนกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ 
ต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชาต่อตน ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการร้องทุกข์ ไว้ แต่เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ประกอบกับข้อ ๒๑ 

                                                           
๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง 



๑๐ 
 
วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓ ได้ก าหนดร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับทราบค าสั่ง หรือวัน
ทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี 

๒.๙ การนับวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๓๑ ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ 

ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์   
ถ้าผู้ถกูสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง และมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบพร้อมกับ

มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วท าบันทึกลงวัน เดือน ปี และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้ง
พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือรับทราบค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส าเนา
ค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับ เพ่ือให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่
รับทราบค าสั่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่
ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ
ส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับแจ้ง
ค าสั่งแล้ว  

(๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มี
หลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบค าสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  

(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติ
หรือการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

๒.๑๐ สิทธิของผู้ร้องทุกข์ 
ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การขอแถลงการณ์ด้วยวาจา 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา เมื่อ ก.พ.ค. อนุญาตให้ผู้ร้องทุกข์เข้า
แถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ก.พ.ค. หาก ก.พ.ค. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้  

ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบด้วยว่าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก้หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทน  



๑๑ 
 
มาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพ่ือประโยชน์ในการ
แถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได ้

(๒) สิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณา 
ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนพิจารณาของ ก.พ.ค. ได้ 

คนหนึ่ง การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระท าลงต่อหน้าผู้ร้องทุกข์หรือ ก.พ.ค. ให้ถือว่าเป็นการท าแทน 
ผู้นั้น เว้นแต่ผู้ร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสียในขณะนั้น 

(๓) สิทธิคัดค้านประธาน หรือกรรมการ 
ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านประธาน หรือกรรมการ หากผู้ร้องทุกข์เห็นว่ามีเหตุอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี้๑๑ 
(๓.๑) เป็นผู้กล่าวหา หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีร้องทุกข์  
(๓.๒) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่ร้องทุกข์  
(๓.๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ร้องทุกข์  
(๓.๔) เป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ

ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของผู้ร้องทุกข์  
(๓.๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ร้องทุกข์  
(๓.๖) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของผู้ร้องทุกข์  
(๓.๗) มีเหตุอ่ืนใดที่อาจท าให้ไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม ในกรณีการอ้างเหตุ

คัดค้านตามข้อนี้ ผู้ร้องทุกข์จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการคัดค้านที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงความไม่
เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรมด้วย  

๒.๑๑ วิธีการคัดค้านและการพิจารณาค าคัดค้านผู้มีอ านาจวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
(๑) กรณีคัดค้านประธาน และกรรมการ๑๒ 

การคัดค้านประธาน ก.พ.ค. และกรรมการ จะต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน 
ก.พ.ค. ด้วยตัวเองหรือจะส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งหรือนับแต่วันที่ทราบ
เหตุแห่งการคัดค้านก็ได้ พร้อมทั้ง ระบุข้อคัดค้านพร้อมแสดงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่ง 
การคัดค้านว่าจะท าให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างไร  

เมื่อได้รับหนังสือคัดค้านแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงประทับตรารับ และลงทะเบียนรับไว้ 
เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  และในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ยื่นหนังสือ 

                                                           
๑๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ประกอบกบัข้อ ๑๖ 

วรรคหนึ่ง 
๑๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ประกอบกบัข้อ ๑๖ 

วรรคสาม และวรรคสี ่



๑๒ 
 
ด้วยตนเองให้ออกใบรับหรือจัดให้ออกใบรับให้ด้วย และให้ส่งส าเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ
คัดค้านให้ประธาน ก.พ.ค. ทราบและรวมไว้ในการส านวนเรื่องร้องทุกข์  

(๒) การพิจารณาเรื่องคัดค้าน๑๓ 
การพิจารณาเรื่องคัดค้านนั้น หากประธาน ก.พ.ค. พิจารณาเห็นว่าหนังสือคัดค้าน 

มีเหตุผลรับฟังได้ ประธาน ก.พ.ค. จะต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริงหรืออาจตรวจสอบข้อเท็จจริง
ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ผูกพันกับค าคัดค้านหรือค าชี้แจงของผู้คัดค้านหรือผู้ถูกคัดค้าน  หรือ
พยานหลักฐานของผู้คัดค้านหรือผู้ถูกคัดค้าน   

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. พิจารณาเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่รับฟังได้ 
ให้สั่งยกค าคัดค้านพร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ ให้สั่งการภายในสิบห้าวันท าการนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านหรือค าชี้แจงของผู้ถูกคัดค้าน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ การสั่งยกค าคัดค้านให้
ถือเป็นที่สุด  

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. ไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาสิบห้าวันท าการนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านหรือค าชี้แจงของผู้ถูกคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ประธาน ก.พ.ค. หรือกรรมการ เฉพาะการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องนั้น  

การพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธาน ก.พ.ค. หรือกรรมการ ไม่กระทบถึงการพิจารณา
การเรื่องร้องทุกข์ท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  

(๓) การถอนตัวของกรรมการ 
ในกรณีที่กรรมการเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน ให้ผู้นั้นรายงานต่อประธาน ก.พ.ค.

และให้น าข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๘ มาบังคับใช้โดยอนุโลม๑๔ 

๒.๑๒ การสั่งรับหรือไม่รับเรื่องร้องทุกข์ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๓๐ ประกอบกับข้อ ๒๑ ก าหนดว่า เรื่องร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกต้องตาม
ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๒๐ และยื่นหรือส่งภายในก าหนดเวลา  

ในกรณีที่มีปัญหาว่าเรื่องร้องทุกข์รายใดเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่  
ให้ ก.พ.ค. เป็น ผู้พิจารณาวินิจฉัย  

                                                           
๑๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ประกอบกบัข้อ ๑๗ 
๑๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐ ประกอบกบัข้อ ๑๘ 



๑๓ 
 

ในกรณีที่ ก.พ.ค. มีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาให้แจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ อุทธรณ์เรื่อง
ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. กรณีท่ีเป็นข้าราชการ หรือแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรอื
ลูกจ้างเงินรายได้ ให้ผู้ร้องทุกขท์ราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้ร้องทุกข์ทราบด้วย 

๒.๑๓ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ข้อ ๓๒ ก าหนดว่า เมื่อ ก.พ.ค. ได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้ประธาน ก.พ.ค. มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งส าเนา
หนังสือร้องทุกข์หรือสรุปรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่ง
ความคับข้องใจทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจนั้น
ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจงของตน (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันท าการนับ
แต่วันได้รับหนังสือ  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือร้องทุกข์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งส าเนาหนังสือ
ร้องทุกข์หรือสรุปรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่ง
ความคับข้องใจภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์  

เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งส าเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจง
ของตน (ถ้ามี) ไปยังประธาน ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ 

เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้มีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(๑) กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  

เป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตามข้อ ๒๗ (๑) แล้ว ถ้าเห็นว่า๑๕  

(๑.๑) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกค าร้องทุกข ์ 

(๑.๒) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น  
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติแก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นหรือ 
ให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

(๑.๓) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้อง
ตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

(๑.๔) สมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใดเพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ 
มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

                                                           
๑๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๔ 



๑๔ 
 

(๒) กรณีเมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ตามข้อ ๒๗ (๒) แล้ว 
ถ้าเห็นว่า๑๖  

(๒.๑) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๒๗  
ให้มีมตยิกค าร้องทุกข ์ 

(๒.๒) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่ก าหนดในข้อ ๒๗ (๒)  
ให้มมีติแก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สั่งด าเนินการประการอ่ืนหรือให้ข้อแนะน าตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา 
ผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  

การพิจารณามีมติตามข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ให้บันทึกเหตุผลข้อเท็จจริงและ 
ข้อกฎหมายของการพจิารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย๑๗ 

๒.๑๔ ระยะเวลาพิจารณาการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
ให้ ก.พ.ค. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งนี้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันได้รับ

หนังสือร้องทุกข์๑๘ ในกรณีที่ ก.พ.ค. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ให้รายงานพร้อม
เหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย๑๙ 

 
๒.๑๕ การแจ้งค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 

เมื่อ ก.พ.ค. ได้มีมติตามข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ แล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือทักท้วง เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเป็นประการใดแล้ว ให้อธิการบดี 
สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น พร้อมกับแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิดังต่อไปนี้ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือ
โดยเร็ว 

(๑) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการ เมื่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว มีสิทธ ิ
เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย๒๐  
จึงให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. 

                                                           
๑๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๕ 
๑๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๗ 
๑๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๓ 
๑๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๘ วรรคสอง 
๒๐ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๓ วรรคสอง 



๑๕ 
 

(๒) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างเงินรายได้ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วถือว่าเป็นที่ยุติ จึงให้แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๒๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๒๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง 



๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ตัวอย่างค าร้องทุกข์ 
 

 

                              

 
 

       

 

    วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............... 

 

เรื่อง  ....................................................... 
 

เรียน  ประธาน ก.พ.ค. 

 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................. .............................ต าแหน่ง .................................. 

สังกัด ................................................................................................................ มีความประสงค์ขอร้องทุกข์ 

กรณี.................................................................................................................. ............................................. 

โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อร้องทุกข์ดังนี้ 

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

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

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

  ผู้ร้องทุกข์ (ระบุชื่อผู้ร้องทุกข์) มีค าขอ ดังนี้ (ระบุวัตถุประสงค์หรือความต้องการของผู้ร้องทุกข์) 

๑. ................................................................................................................................................................ 

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

๒. ................................................................................................................................................................ 

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

๓. ................................................................................................................................................................ 

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

 

 

 

       ที่อยู่.............................................................. 

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

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

     โทรศัพท์........................................................ 

     
 

ค าร้องทุกข์ 



๑๘ 
 

ทั้งนี ้ ได้แนบหลักฐานท้ายนี้จ านวน.............แผ่น ดังนี้  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

 พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการร้องทุกข์  

 ส าเนาการร้องทุกข์ และส าเนาพยานหลักฐานที่ผู้ร้องทุกข์รับรองส า เนาถูกต้อง  

(ตามจ านวนของคู่กรณีในการร้องทุกข์) 

 

                                                             (ลายมือชื่อ)........................................................ผู้ร้องทุกข์  

       (.........................................................)  

 

หมายเหตุ  ร้องทุกข์ต้องใช้ค าสุภาพ และต้องม ี 

๑. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์  

๒. ชื่อหน่วยงานทางปกครองและผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  

๓. การกระท าทั้งหลายของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์โดยแสดงข้อเท็จจริง 

หรือข้อกฎหมาย และเหตุผลให้เห็นว่าได้ถูกผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือ  

ไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน  

อย่างไร  

๔. ค าขอของผู้ร้องทุกข์  

๕. ส าเนาค าสั่งและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ถ้าไม่อาจแนบพยานหลักฐานมาได้   

ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย  

๖. ผู้ร้องทุกข์ไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือร้องทุกข์ตามรูปแบบนี้ แต่ต้องมีเนื้อหาสาระส าคัญ

ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
                   

  
มาตรา ๑๗/๑  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง เรียกโดย

ย่อว่า “ก.อ.ร.” ประกอบด้วย กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) คนหนึ่งซึ่ง ก.พ.อ. มอบหมาย เป็นประธาน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง ก.พ.อ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน ก.พ.อ. และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านบริหารการอุดมศึกษา ด้านกฎหมาย และด้าน
บริหารงานบุคคล จ านวนไม่เกินห้าคน 

ให้รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

  
มาตรา ๑๗/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ

สามปี ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนด ให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนภายในก าหนดหก
สิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้ กรณีท่ีมีการด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้นั้น
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง

กรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
  



๒๐ 
 

มาตรา ๑๗/๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๗/๒ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ก.พ.อ. มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

  
มาตรา ๑๗/๔  ก.อ.ร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๒ และพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องร้องทุกข์ตาม

มาตรา ๖๓ 

(๒) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

  
มาตรา ๑๗/๕  ก.อ.ร. จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่ ก.อ.ร. มอบหมายก็ได้ 
การตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ก.อ.ร. จะก าหนดให้คณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการ

ตามท่ีมอบหมาย แล้วเสนอ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณาหรือเพ่ือทราบ แล้วแต่กรณี ก็ได้ 
การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการ อ านาจหน้าที่ รวมทั้งการประชุมของ

คณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.อ.ร. ก าหนด 

  
มาตรา ๑๗/๖  การประชุมของ ก.อ.ร. ให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๘ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
                   

 

มาตรา ๖๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าสั่ง และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการ



๒๑ 
 
ก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือในกรณี
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิเสนอเรื่อง
ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิได้
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ข้อบังคับ ก.อ.ร. 
ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                   
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗/๔ และประกอบมาตรา ๑๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) จึงออกข้อบังคับ ก.อ.ร. ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้อง

ทุกข์และเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  
ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  
ข้อ ๓  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 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“คณะอนุกรรมการ ก.อ.ร.” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ท่ี ก.อ.ร. แต่งตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.อ.ร มอบหมาย 

  
ข้อ ๔  ให้ประธาน ก.อ.ร. เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ ก.อ.ร. มีอ านาจตีความและ

วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้ 
  
ข้อ ๕  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 

  



๒๓ 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                   
  
ข้อ ๖  การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน ข้อบังคับ ก.อ.ร. นี้ 
  
ข้อ ๗  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือเสนอร้อง

ทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ ก.อ.ร. ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ 

(๒) สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี 

  
ข้อ ๘  การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องกระท าด้วยตนเอง จะอุทธรณ์เรื่อง

ร้องทุกข์ส าหรับผู้อ่ืนไม่ได้ และให้ท าค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในก าหนด
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาการพิจารณาตามข้อ ๗ 
แล้วแต่กรณี 

ค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ของผู้

อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข ์

(๒) วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นก าหนดการพิจารณา ที่เป็นเหตุแห่งการ
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ ๗ 

(๓) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

(๔) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข ์

(๕) ค าขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๖) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถส่งค าอุทธรณ์เรื่อง
ร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ ผู้นั้นจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแทนก็ได้ 



๒๔ 
 

หากผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ร. ให้
แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ หรือจะท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. ต่างหากก็
ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อส านักงานก่อนที่ ก.อ.ร. จะเริ่มพิจารณา 

  
ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้ ก.อ.ร. รับฟังค า

แถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทุกกรณี และผู้นั้นมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาใน
กระบวนพิจารณาของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระท าลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์เรื่อง
ร้องทุกข์หรือ ก.อ.ร. ให้ถือว่าเป็นการท าแทนผู้นั้น เว้นแต่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสียในขณะนั้น 
และหาก ก.อ.ร. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์  
จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 

หากสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจะแถลงแก้ ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้   ทั้งนี้ ให้แจ้ง
ล่วงหน้าตามควรแก่กรณี 

  
ข้อ ๑๐  การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ ๗ ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พร้อมกับ

ส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยื่นต่อ
ส านักงานก็ได้ 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอ่ืนที่  
ก.อ.ร. ก าหนดให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการ
ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสารเพ่ิมเติมให้
ท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. หาก ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วเสร็จก่อนให้ค า
แถลงการณ์นั้นตกไป และไม่จ าต้องพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติมดังกล่าวอีก 

  
ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ต่อสถาบันอุดมศึกษา  

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ และส านวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังต่อไปนี้  
ให้ส านักงานภายในเจ็ดวัน 

(๑) ส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

(๒) รายงานการประชุมของสภาสถาบันอุดมศึกษาและคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  
ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์

(๓) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 



๒๕ 
 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ต่อส านักงาน ให้เลขานุการ ก.อ.ร. 
จัดส่งส าเนาค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อ.ร.  
เพ่ือพิจารณาภายในก าหนดเจ็ดวัน และรายงานให้ ก.อ.ร. ทราบ 

  
ข้อ ๑๒  ห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือค าสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้เป็นการเฉพาะ 

(๒) เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

(๓) เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับเรื่องที่เคยมีค าวินิจฉัยหรือการด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 

(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปแล้ว 

  
ข้อ ๑๓  ให้ ก.อ.ร. จ าหน่ายอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ออกจากสารบบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ตายก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

(๒) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ถอนอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้น 

(๓) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทกุข์เพิกเฉยไม่ด าเนินการตามมติ ก.อ.ร. 
  
ข้อ ๑๔ ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านกรรมการ ก.อ.ร. โดยท าเป็นหนังสือแสดง

ข้อเท็จจริงที่ เป็นเหตุแห่งการคัดค้านยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์  
ถ้ากรรมการ ก.อ.ร. ผู้นั้น มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจ

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
เมื่อประธาน ก.อ.ร. ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้แจ้งกรรมการ ก.อ.ร. ทราบก่อนเริ่มพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เพ่ือพิจารณาว่าสมควรถอนตัวหรือไม่ กรรมการ ก.อ.ร. ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง 
อาจถอนตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เว้นแต่การถอนตัวนั้น จะมีผลกระทบต่อองค์ประชุม 
ก.อ.ร. อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขอให้กรรมการ ก.อ.ร. เข้าร่วมประชุมต่อไปได้ 



๒๖ 
 

กรณีท่ีกรรมการ ก.อ.ร. มิได้ขอถอนตัว ให้ที่ประชุม ก.อ.ร. พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้านถ้าที่
ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือให้แจ้ง
กรรมการผู้นั้นทราบ และไม่ให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เรื่องนั้น เว้นแต่การให้กรรมการผู้
นั้นร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรม 
จะอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก็ได้ 

การที่กรรมการ ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
หรือถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระท าใด ๆ ที่ได้กระท าไปแล้วแม้ว่าจะได้
ด าเนินการหลังจากท่ีได้มีการยื่นค าคัดค้านแล้ว 

  
ข้อ ๑๕  ในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อ.ร. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.อ.ร. ขึ้นคณะ

หนึ่งหรือหลายคณะ โดยแต่ละคณะให้มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบส านวนอุทธรณ์เรื่อง
ร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วเสนอต่อ ก.อ.ร. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของ ก.อ.ร. หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจาก ก.อ.ร. 

คณะอนุกรรมการ ก.อ.ร. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อ.ร. คน
หนึ่งเป็นประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อ.ร. คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการ และอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์สองคน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในส านักงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิจารณาตามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็นการตรวจสอบ กลั่นกรอง
ส านวนอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนเป็นกรรมการและเลขานุการ  

การคัดค้านอนุกรรมการ ก.อ.ร. ตามวรรคสอง ให้น าข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ข้อ ๑๖  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานเป็น

ผู้รับผิดชอบส านวน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ ก.อ.ร. เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
ข้อ ๑๗  เมื่อส านักงาน ได้รับเอกสารตามข้อ ๑๑ จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวน สรุปส านวนเสนอต่อ ก.อ.ร. เพ่ือพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เอกสาร 

  
ข้อ ๑๘  การนับระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้นับตั้งแต่วันที่

ส านักงานได้รับเอกสารตามข้อ ๑๑ จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้ว 

  
ข้อ ๑๙  ค าวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 



๒๗ 
 

(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๒) ชื่อคู่กรณีในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

(๓) สรุปค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และค าขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

(๔) สรุปค าแก้ค าอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
(๕) ประเด็นที่จะต้องพิจารณา 
(๖) ค าแนะน าแต่ละประเด็นพร้อมเหตุผล 

(๗) สรุปค าวินิจฉัยที่ก าหนดให้คู่กรณีในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ปฏิบัติหรือด าเนินการต่อไป 

ค าวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของ ก.อ.ร. ที่มีอ านาจวินิจฉัย
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้น ถ้าผู้ใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในค าวินิจฉัยด้วย 

  
ข้อ ๒๐  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภา

สถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันและผู้ร้องทุกข์ได้เสนอ
เรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ให้น าข้อ ๖ ถึงข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๒ 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
                   

  
ข้อ ๒๑  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิ

อุทธรณ์ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้ยื่นหรือ
ส่งภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๘ และต้องเป็นประเด็นที่ได้ว่ากล่าวกันมาในชั้นการพิจารณาของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา 

กรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น อ่านไม่ออก  
อ่านไม่เข้าใจ มีสาระส าคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ลงชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เลขานุการ  
ก.อ.ร. มีอ านาจสั่งให้ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มิได้
ปฏิบัติตามก็ให้ ก.อ.ร. มีมติไม่รับอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้น 

กรณีอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ หากกรณีมี
เหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ก.อ.ร. มีอ านาจรับอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้พิจารณาได้ 



๒๘ 
 

  
ข้อ ๒๒  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื ่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ร. ให้พิจารณาจากผลการ

พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้น และให้ ก.อ.ร. มี
อ านาจดังนี้ 

(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 

(๒) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาส่งผู้แทนมาให้ถ้อยค าเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริง 
(๓) เรียกให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามาให้ถ้อยค าเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริงและ

จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.อ.ร. เห็นสมควร 

ในกรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาเพ่ิมเติมตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) 
อาจเป็นผลร้ายหรือไม่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ให้เลขานุการ ก.อ.ร. มีหนังสือแจ้งผู้นั้นให้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในเวลาที่ ก.อ.ร. ก าหนด 

  
ส่วนที่ ๒ 

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
                   

  
ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบัน 

อุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน ผู้นั้น  
มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้ยื่นหรือส่ง
ภายในก าหนดเวลาตามข้อ ๘ 

  
ข้อ ๒๔ ให้ ก.อ.ร. แจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าและเร่งพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จและรายงานให้ ก.อ.ร. ทราบเพ่ือประกอบการพิจาณาภายในสามสิบวันหากพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาที่ ก.อ.ร. ก าหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อเท็จจริงการพิจารณาพร้อมทั้งจัดส่งเรื่องร้องทุกข์และส านวน
การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.อ.ร. ภายในสามวันท าการนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและให้
สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นกับ ก.อ.ร. ด้วย 

ข้อเท็จจริงรวมถึงพยานหลักฐานที่สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้
ถือเสมือนเป็นส านวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ร.  แต่ทั้งนี้ เป็นดุลพินิจของ ก.อ.ร. ที่จะรับฟังเป็น
พยานหลักฐานหรือให้มีการสอบสวนใหม่ก็ได้ 



๒๙ 
 

ข้อ ๒๕  การพิจารณาวินิฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ร. ให้น าข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

ค าวินิจฉัย ก.อ.ร. และมติ ก.อ.ร. 
                   

  
ข้อ ๒๖  เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง

ทุกข์แล้วให้มีค าวินิจฉัยหรือมติดังนี้ 
(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้อง

ทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยกค าร้องทุกข์
แล้วแต่กรณี 

(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
หรือผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีค าวินิจฉัยหรือมติสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข เพิกถอนหรือ
ยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

(๓) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืน เพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและเป็น
ธรรมหรือสมควรเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ ให้มีค าวินิจฉัยหรือมติให้
ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

  
ข้อ ๒๗  เมื่อ ก.อ.ร. ได้มีค าวินิจฉัยหรือมติ ตามข้อ ๒๖ ให้เลขานุการ ก.อ.ร. แจ้งค าวินิจฉัย

หรือมติให้ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือและแจ้งให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว 

เมื่อ ก.อ.ร. มีค าวินิจฉัยหรือมติตามข้อ ๒๖ (๒) และ (๓) ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์ ด าเนินการออกค าสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยหรือมติจากเลขานุการ ก.อ.ร. และเมื่อได้ออกค าสั่งหรือปฏิบัติ
ตามค าวินิจฉัยหรือมติแล้ว ให้แจ้ง ก.อ.ร. ทราบภายในเจ็ดวัน 

  
ข้อ ๒๘  ในกรณีที่ ก.อ.ร. มีมติตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๕ แล้ว ให้เลขานุการ ก.อ.ร. แจ้งมติ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาทราบโดยเร็ว และให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้นภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติจากเลขานุการ ก.อ.ร. และเมื่อได้มีการด าเนินการตามมติเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้รายงานผลการด าเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังเลขานุการ ก.อ.ร. โดยเร็ว 

  



๓๐ 
 

ข้อ ๒๙  เมื่อสถาบันอุดมศึกษา ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยหรือมติจาก ก.อ.ร. แล้ว ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาปฏิบัติหรือด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยหรือมติดังกล่าวภายในเวลา ที่ ก.อ.ร. ก าหนด 

ในกรณีที ่สถาบันอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาหารือมายัง ก.อ.ร. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยหรือมติจาก ก.อ.ร.  

  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ 
ประธาน ก.อ.ร. 
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