
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวยการอุทธรณและการรองทุกข 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
------------------------------- 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ    พล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    พ.ศ. 
๒๕๔๗  โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวัน
ที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘   จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  วาดวยการ
อุทธรณและการรองทุกข  พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓ ในขอบังคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 “อธิการบดี”   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา  
 ขอ  ๔   ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

หมวดที่  ๑ 
คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

 
 ขอ  ๕  ใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  เรียก
โดยยอวา  “อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย”  ประกอบดวยบุคคล  ดังตอไปนี้ 
              (๑)  ประธาน ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 (๒) อนุกรรมการซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการ 
สถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย  และหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบ
เทาคณะ  จํานวนสามคน 
 
 



-๒- 
 

 (๓)  อนุกรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการ  และขาราชการประจําจํานวนสามคน 
 (๔)  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงอนุกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  เลือกจากบุคคลภายนอกจํานวน
สามคน 
 ให “อ.ก.ม.”  อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย แตงตั้งเลขานุการหนึ่งคน  
 หลักเกณฑและวิธีการเลือกอนุกรรมการตาม (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหเปนไปตามที่ อ.ก.ม.กําหนด 
 ประธานและอนุกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป   
 ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรืออนุกรรมการวางลงกอนกําหนด  ใหดําเนินการแตงตั้งประธานหรือ
เลือกอนุกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง  ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปน
ประธานหรือผูซ่ึงไดรับเลือกเปนอนุกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตน
แทน 
 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงตั้งประธานและเลือก
อนุกรรมการใหม  ใหประธานและอนุกรรมการปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งประธานและเลือก
อนุกรรมการใหม 
 ในกรณีที่อนุกรรมการตาม (๒)  พนจากตําแหนงผูบริหารที่กําหนดไวใน  (๒)  หรืออนุกรรมการตาม  
(๓)  ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี   คณบดี   ผูอํานวยการศูนย   ผูอํานวยการสถาบัน  
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย  หรือหัวหนาหนวยงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ให
พนจากตําแหนงอนุกรรมการ    
 อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ   ตัด
เงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน และการรองทุกข และมีหนาที่ชวย ก.ม.ปฏิบัติการตามที่ ก.ม. มอบหมาย และใหความ
เห็น  ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาปรึกษา 
 ขอ  ๖   การประชุม อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตองมีอนุกรรมการมาประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุม อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ถาประธานไมอยูในที่ประชุม  หรือ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน 
 ในการประชุม อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ถามีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับตัว
อนุกรรมการผูใดโดยเฉพาะ  อนุกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก  ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ  ๗  ในการประชุม อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย อนุกรรมการดังตอไปนี้จะทําการ
พิจารณาเรื่องอุทธรณและรองทุกขไมได   
 
  
 
 



-๓- 
 
 (๑)  เปนคูกรณีเอง  ไดแกผูกลาวหา  ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ  หรือผูบังคับบัญชา    ผูเปนเหตุแหง
การรองทุกข 
              (๒)  เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี  
 (๓)  เปนญาติของคูกรณี  คือ  เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ  หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูก
นองนับไดเพียงภายในสามชั้น  หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 
 (๔)  เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษของคูกรณี 
 (๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
 (๖) เหตุอ่ืนใดที่มีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง 
 

หมวดที่  ๒ 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

 ขอ  ๘  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ      
วิธีการที่กําหนดในหมวดนี้ 
 ขอ  ๙  การอุทธรณคําสั่งลงโทษ  ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนใหอุทธรณตอ อ.ก.ม. 
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง 
 ขอ ๑๐ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ  ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือมอบ
หมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได 
              การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดย
ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือช่ือและที่อยูของผูอุทธรณ 
             ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ  อ.ก.ม.อุทธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ  หรือจะเปนหนังสือตางหากก็ได  
แตตองยื่นหรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอประธาน   อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยโดยตรงภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ 
             ขอ ๑๑  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนไดสวนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐาน 
อ่ืน หรือเอกสารที่เกี่ยวของใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณา
ถึงประโยชนในการรักษาวินัยของขาราชการ  ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรื่อง ๆ  ไป 

สําหรับการขอคัดบันทึกถอยคําบุคคลตามวรรคแรก  หากผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวาพยาน
หลักฐานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการอุทธรณจะอนุญาตใหคัดบันทึกถอยคําบุคคลโดยไมระบุ
ช่ือบุคคลก็ได 

 
 
 



-๔- 
 
ขอ  ๑๒  ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ   ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (๑)  รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
              (๒)  มีสวนไดสวนเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
              (๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
              (๔)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม 
              การคัดคานอนุกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเร่ิม
พิจารณาอุทธรณ 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  อนุกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณนัน้
ก็ได  ถาอนุกรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว  ใหประธาน อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  ใหแจงอนุกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวม
พิจารณาอุทธรณนั้น  เวนแตประธาน อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา  การให
อนุกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปน
ธรรม  จะอนุญาตใหอนุกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนั้นก็ได 
 ขอ  ๑๓  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบ  คํา
ส่ังลงโทษเปนวันรับทราบคําส่ัง 
              ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษและมีการแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ
ทราบกับมอบสําเนาคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษ  แลวทําบันทึกลงวัน เดือน ป เวลา  และสถานที่ที่แจงและ  ลง
ลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลวใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบคําส่ัง 
             ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรงและไดแจงเปนหนังสือ   
สงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษตามที่อยูของผูถูกลงโทษ ซ่ึงปรากฏ 
ตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ  
ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกลงโทษ
ไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือ
ช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษไดทราบคําส่ังแลว 
             ขอ ๑๔  การอุทธรณตอ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ใหทําหนังสือถึงประธาน 
อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ 
             การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ  ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได และใหผูบังคับบัญชา
นั้นดําเนินการตามขอ  ๑๗ 
 
 
 
 



-๕- 
 

ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือประทับตราหนังสือและ
ลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับ
หนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ 
              ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ 
              เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลวผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยยื่นหรือสงตรง   
ตอ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
              ขอ  ๑๕  อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญ  ตามขอ  ๑๐  และขอ  
๑๔  และยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย 
 ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไมให อ.ก.ม.อุทธรณและรอง
ทุกขประจํามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาวินิจฉัยและแจงมตินั้นใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีมติไมรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา  
ใหแจงมตินั้นใหผูอุทธรณและอธิการบดีทราบเปนหนังสือโดยเร็ว 
              ในกรณีที่  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  มีมติใหรับอุทธรณคําสั่งลงโทษไวพิจารณา  
ให อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเพื่อมีมติตามขอ ๑๙    ตอ
ไป  
              ขอ  ๑๖  ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได  โดยทําเปนหนังสือเมื่อไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ 
               ขอ  ๑๗  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือุทธรณไดยื่นหรือสงตามขอ  ๑๔ วรรคสอง ใหผูบังคับ
บัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษภายในสามวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือ
อุทธรณ  และใหผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาว  พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบ
คําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ  สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน  และสํานวนการดําเนินการทาง
วินัย  พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ (ถามี) ไปยังประธาน อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ 
               ขอ  ๑๘  การพิจารณาอุทธรณให อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาจาก
สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน  และสํานวนการดําเนินการทางวินัย  และในกรณีจําเปนและ
สมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวย
งานอื่นของรัฐ  หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการ  หรือบุคคลใดๆ  มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 
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 ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการแถลงการณดวย
วาจาก็ได 
              ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม   ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ัง      ลง
โทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงตอที่ประชุมครั้งนั้นได   ทั้งนี้ ไดแจงลวง
หนาตามควรแกกรณีและเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ  
หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 
              ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเห็นสมควรที่จะตองสอบ
สวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรมให   มีอํานาจ
สอบสวนใหมห รือสอบสวน เพิ่ ม เติมใน เรื่องนั้ นไดตามความจํ าเปน   โดยจะสอบสวนเองหรือ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็นหรือ 
ขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 
             ขอ  ๑๙  เมื่อ  อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว 
             (๑)    ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมติยกอุทธรณ 
             (๒)  ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําความ
ผิดวินัยอยางไมรายแรง  แตควรไดรับโทษหนักขึ้น  ใหมีมติใหเพิ่มเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 
             (๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําผิด
วินัยอยางไมรายแรง  ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 
              (๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวา  ผูอุทธรณไดกระทํา
ผิดวินัยอยางไมรายแรง  ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  ใหมีมติใหส่ัง งดโทษโดย
ทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 
              (๕)   ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัย  
หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยใหมีมติใหยกโทษ 
              (๖)   ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอ
ความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
              (๗)   ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาว
หาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา  ๔๙  แตถาเห็นวาการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงของผูอุทธรณเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ 
ก.พ.อ.กําหนดใหมีมติเพิ่มโทษตามควรแกกรณีตามที่กําหนดวในขอบังคับ 
 (๘)    ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตามฎหมาย  
ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
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 การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณแตจะมีมติตาม (๒) มิไดและ
ถาเปนการออกจากราชการเพราะตาย  จะมีมติตาม (๗) มิไดดวย 
 ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปนความผิดในเรื่องเดียวกัน  โดยมี
พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว  
และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณแมผูถูกอุทธรณคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ หากพฤติการณของผูไม
ไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว  ใหมีมติใหผูที่  ไมไดใชสิทธิ
อุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย   
 ขอ  ๒๐  เมื่อ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยไดมีมติตามขอ ๑๙ แลว  ตองรายงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามีมติเปนประการ
ใดใหถือเปนที่สุด  และใหผูมีอํานาจลงโทษตามมาตรา ๔๙ ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้นในโอกาสแรกที่
ทําได  เวนแตโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดวินัยตามคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
หรือ ก.พ.อ. นั้น เกินกวาอํานาจของผูมีอํานาจสั่ง  ลงโทษตามที่กําหนดให  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษรายงานตาม
ลําดับจนถึงผูมีอํานาจสั่งลงโทษสําหรับความผิดนั้น ๆ เพื่อดําเนินการ 
 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนจะใหมีการรับรองรายงานการประชุมกอนก็ได และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติ
ตามมติดังกลาวแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและแจงใหผูอุทธรณทราบเปน
หนังสือโดยเร็ว 
 

หมวดที่  ๓ 
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 

 ขอ  ๒๑  การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในหมวดนี้ 
 ขอ  ๒๒   ขาราชการอาจรองทุกขไดในกรณี  ตามมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ         ขา
ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  เมื่อมีกรณีที่อาจรองทุกขไดตามขอ  ๒๒  และแสดงความประสงคที่จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา  
ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับปญหาดังกลาวเพื่อเปนทางแหงการทําความเขา
ใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน 
 ถาผูอยูใตบังคับบัญชาไมประสงคที่จะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือได
รับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ  ก็ใหรองทุกขไดตามขอ ๒๕ 
  
 
 
 
 



-๘- 
 
 ผูถูกรองทุกขประสงคจะแถลงดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย ใหแสดงความประสงคไวในหนังสือรองทุกข  หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองยื่น
หรือสงกอนที่ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอ
ประธาน 
 ขอ  ๒๔  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข 
 (๑) กรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกข  ใหถือวันที่    ผู
ถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง  และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบสําเนา  คํา
ส่ังใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง และลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็น
ไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสงสําเนา      
คําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง      
ราชการ โดยสงสําเนาคําส่ังไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  
 ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียน      
วาผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือ
และวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับทราบคําส่ังแลว 
 (๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือวันที่มีหลักฐาน    ยืน
ยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําส่ังนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 (๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติหรือใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติให      ถูก
ตองตามกฎหมาย ตอผูรองทุกขควรไดทราบถึงการปฏิบัติหรือการใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชา        ดัง
กลาวเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 ขอ  ๒๕   การรองทุกขใหทํ าหนังสือรองทุกข ถึงประธาน  อ .ก .ม .อุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พรอมกับสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุด 
  ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขพรอมกับสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุดผานผูบังคับ
บัญชาหรือผูบังคับบัญชาเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูเปนเหตุแหงความคับของใจก็ได และใหผูบังคับบัญชา
นั้นดําเนินการตามขอ ๓๐ วรรคสอง หรือวรรคสาม แลวแตกรณี 
 ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ 
และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณและใหถือ   วันที่
รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสือรองทุกข 
 ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่   ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝากเปน
หลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือรองทุกข 
 
 



-๙- 
 
 เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว   ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขหรือเอกสาร    
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย เร่ิมพิจารณาเรื่องรองทุกขก็ได         
โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 
 ขอ ๒๖ ใหนําขอ ๒๔  และขอ ๒๕  มาใชกับการบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๗  เมื่อไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ 28 วรรคหนึ่ง  ใหประธาน อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัย มีหนังสือแจงพรอมทั้งสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
หรือเหตุแหงความคับของใจทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาเปนเหตุแหงการรองทุกข หรือเหตุแหงความคับ
ของใจนั้นสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปเพื่อประกอบการพจิารณาภายในเจด็วนัทาํ
การ นับแตวันไดรับหนังสือ 
 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๒๘ วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชา
นั้น  สงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาตอไปยังผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข หรือเหตุแหงความ
คับของใจภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข 
 เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตามวรรคสองหรือ
ขอ ๒๘ วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกข  พรอมทั้งสําเนาและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน อ.ก.ม.อุทธรณและ 
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข 
 ขอ ๒๘  ให อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จ   ภาย
ในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐานตามขอ ๓๐  แตถามีความจําเปน     ไมอาจ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาดังกลาว  ใหรายงานปญหาและอุปสรรคตอสภามหาวิทยาลัย        เพื่อทราบ
และขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาออกไปไดอีก แตทั้งนี้ไมเกินสามสิบวัน 
 ขอ ๒๙  เมื่อ อ.ก.ม.อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข    ตาม
ขอ ๒๓ (๑) แลว 
 (๑) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใหอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง   ตาม
กฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข 
 (๒) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นไมถูกตองตาม
กฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น หรือใหปฏิบัติตอผู
รองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย 
 (๓) ถาเห็นวาการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง  ตาม
กฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย 
 
 
 



-๑๐- 
 
 (๔) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 
 การพิจารณามีมติตามวรรคกอนใหบันทึกเหตุผลทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายของการพิจารณา
วินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย 
 ขอ ๓๐  การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น
เปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปด
ทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 
 

(ศาสตราจารยพรชัย  มาตังคสมบัติ) 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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