
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

………………………. 

 โดยที่เหน็สมควรวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการรองทุกข และการพจิารณาเรื่องรองทุกข 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการถือปฏิบัติ  

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗(๒) ขอ ๕๔ และขอ ๕๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี ้
   ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา                        
เร่ืองรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ  ๓ ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “ก.อ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตาม 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย 
  ขอ ๔  กรณีทีอ่าจรองทุกข  การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในระเบยีบนี้ 
  ขอ ๕ ในการพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานมหาวทิยาลัย ให ก.อ.ม.เปนผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัย  
  ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจรองทุกขไดในกรณีดังนี ้
  (๑) กรณถูีกเลกิจางหรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา เปนตนวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอ
ตนใหถูกตองตามกฎหมาย 
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  (๒) กรณีมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาตอตนดงันี้ 
         (ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพราะเหตแุหงความแตกตาง
ในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอกฎหมาย หรือ 
         (ข) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ  หรือ 
         (ค) ประวงิเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่อง เปนเหตใุหเสียสิทธิ
หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 
  ขอ ๗ ในกรณทีี่พนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจที่
อาจรองทุกขไดตามขอ ๖ ใหรองทุกขตอ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดแจงถึงการกระทําหรอื 
ไดรับคําส่ัง โดยหนังสือรองทุกขจะยื่นหรือสงตรงตอประธาน ก.อ.ม. หรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ  
แหงการรองทกุขก็ได 
  ขอ ๘ การรองทุกขใหรองทกุขไดสําหรับตนเองเทานัน้ จะรองทุกขแทนผูอ่ืนหรือ 
มอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทนไมได 
  คํารองทุกขที่ยืน่ตอ ก.อ.ม.ใหทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. ลงลายมือช่ือและ 
ตําแหนงของผูรองทุกข และตองมีสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนไมได 
รับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนือ่งจากการกระทําหรือคําสัง่ของผูบังคับบัญชาอยางไร พรอมทั้ง
ระบุความประสงคของการรองทุกข และใหยื่นตอมหาวทิยาลัย 
  ผูรองทุกขจะยืน่หรือสงหนังสือรองทุกขพรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุดผาน 
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตแุหงการรองทุกขกไ็ด และใหผูบังคับบัญชาดังกลาวดําเนนิการตามขอ ๑๔ วรรคสอง 
  ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ม. ใหแจงไวใน
หนังสือรองทุกขหรือจะทําเปนหนังสือตางหากกไ็ด แตตองยื่นหรือสงกอนที่ ก.อ.ม.เร่ิมพิจารณาเรื่อง 
รองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน ก.อ.ม. 
  ขอ ๙ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการใน ก.อ.ม. ถากรรมการผูนั้นเปนผูมีสวนไดเสีย      
ในเรื่องทีพ่ิจารณาตามทีก่ําหนดไวในขอบงัคับวาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทกุขประจํามหาวทิยาลัย 
  การคัดคานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงขอเท็จจรงิที่เปนเหตแุหงการคดัคานไวใน
หนังสือรองทุกข  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ ก.อ.ม. เร่ิมพิจารณารองทุกข   
  เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณา
เร่ืองรองทุกขนั้นก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว  ใหประธาน ก.อ.ม.เรียกประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนัน้ ในการประชมุดังกลาว กรรมการผูถูกคัดคานเมื่อไดช้ีแจงขอเท็จจริงและตอบ 
ขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม  ถาที่ประชุมมีมตใิหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน กใ็หกรรมการผูนัน้ปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนทีสุ่ด 
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  ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ 
ประทับตรารับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวย
งานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยืน่หนังสือรองทุกข 
  ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณยี ใหถือวันที่ทีท่ําการไปรษณียตนทางออก 
ใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ทีท่ําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ เปนวัน 
สงหนังสือรองทุกข 
  ขอ ๑๑ เมื่อไดยื่นหรือสงหนงัสือรองทุกขไวแลว ผูรองทกุขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิกอนที่ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได โดยยืน่หรือสงตรงตอ
ประธาน ก.อ.ม. 
  ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกดิจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําส่ังเปนหนังสือตอผูรองทุกข 
ใหถือวันที่ผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งเปนวันไดรับคําส่ัง 
  ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่ง  และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบ
สําเนาคําส่ังใหผูถูกสั่ง  แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง   และลงลายมือช่ือผูแจงพรอม
ทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวนัที่แจงนั้นเปนวันไดรับคําสั่ง 
  ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือ
สงสําเนาคําส่ังทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ โดยสงสําเนาคําส่ังไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกสั่งลง 
ลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณเีชนนี้  
เมื่อครบกําหนดสิบหาวนันับแตวนัที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณยีลงทะเบียนวาผูถูกส่ังไดรับเอกสาร 
ดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําส่ังฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือช่ือและวนัเดือนปที่ 
รับทราบคําส่ังกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับคําส่ังแลว 
  (๒) ในกรณีทีผู่บังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือวันที่มหีลักฐาน
ยืนยนัวาผูรองทกุขรับทราบหรือควรไดทราบคําส่ังนั้นเปนวันไดรับแจงถึงการกระทาํหรือไดรับคําสั่ง 
  (๓) ในกรณีทีผู่บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใชอํานาจหนาทีป่ฏิบัติโดยไมถูกตองหรือไม
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบ 
ถึงการปฏิบัติหรือการใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาดงักลาวเปนวันไดรับแจงถึงการกระทํา 
  ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพจิารณาเรื่องรองทุกขตอไป จะขอ
ถอนเรื่องรองทุกขกอนที่ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนงัสือยื่นโดยตรงตอ
ประธาน ก.อ.ม.   
  เมื่อไดถอนเรือ่งรองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นใหเปนอันระงับไป 
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   ขอ ๑๔ เมื่อ ก.อ.ม.ไดรับหนงัสือรองทุกขตามขอ ๘ แลว ใหประธาน ก.อ.ม.มีหนังสือ 
แจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตแุหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว และให 
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตแุหงการรองทุกขนัน้สงเอกสารหลักฐานที่เกีย่วของและคําชี้แจงของตน (ถามี)  
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจด็วนัทําการนับแตวนัไดรับหนังสือ 
  เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตแุหงการรองทกุขไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยืน่หรือสงตาม 
ขอ ๘ วรรคสาม ใหผูบังคับบญัชาผูเปนเหตแุหงการรองทกุขนั้นจดัสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนา 
และเอกสารหลักฐานที่เกีย่วของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม.ภายในเจด็วนัทําการ 
นับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข 
  ขอ ๑๕  การพจิารณาเรื่องรองทุกข ให ก.อ.ม. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือ 
ไมปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตแุหงการรองทุกข และในกรณจีําเปนและสมควร  
อาจขอเอกสารและหลกัฐานที่เกีย่วของเพิ่มเติม รวมท้ังคําชี้แจงจากหนวยราชการ รฐัวสิาหกิจ หนวยงานอืน่ 
ของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น 
ของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจรงิเพือ่ประกอบการพิจารณาได  
ทั้งนี้  การพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวตองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มหาวิทยาลัยไดรับ
หนังสือรองทุกข 
  ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา  เมื่อ ก.อ.ม.อนุญาต ใหผูรองทุกขเขาแถลงการณ
ดวยวาจาตอทีป่ระชุม ก.อ.ม. ผูรองทุกขมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพจิารณา
ของ ก.อ.ม.ได การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาผูรองทุกข  ใหถือวาเปนการกระทาํของ 
ผูรองทุกข  เวนแตผูรองทุกขจะไดคดัคานเสียแตในขณะนั้น 

กรณี ก.อ.ม. พิจารณาเหน็วาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัย
เร่ืองรองทุกข  จะใหงดการแถลงการณดวยวาจากไ็ด 
  ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชา 
ผูเปนเหตแุหงการรองทกุขทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือ
ใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนา           
ตามควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
เขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูรองทุกขได 

ขอ ๑๖ เมื่อ ก.อ.ม.ไดพิจารณาวนิิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามขอ ๖ (๑) แลว ถาเห็นวา 
  (๑) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ใหมีมตยิกคํารองทุกข 
  (๒) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้น ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพกิถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนัน้ หรือให
ปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย 



 ๕ 

 
  (๓) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง 
ตามกฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง 
ตามกฎหมาย 
  (๔) สมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณ ี
  ขอ ๑๗  เมื่อ ก.อ.ม.ไดพิจารณาวนิิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามขอ ๖ (๒) แลว ถาเห็นวา 

(๑) การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๖ (๒)  
ใหมีมตยิกคํารองทุกข 

(๒) การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมีลักษณะที่กําหนดในขอ ๖ (๒) ใหมีมต ิ
ใหแกไข หรือถาแกไขไมได ใหส่ังดําเนินการประการอืน่หรือใหขอแนะนําตามทีเ่หน็สมควรเพื่อให
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ      
และหรือจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๑๘ การพจิารณามีมติตามขอ ๑๖ และขอ ๑๗  ใหบนัทึกเหตุผลของการพิจารณา
วินิจฉยัไวในรายงานการประชุมดวย 
  ขอ ๑๙ เมื่อ ก.อ.ม.มีมติเปนประการใดแลว ใหแจงอธิการบดีทราบ เพื่อส่ังและปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามมตินั้น และเมือ่ไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ใหแจงเปนหนังสือใหผูรองทุกขและ 
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตแุหงการรองทุกขทราบและหรือปฏิบัติโดยเร็ว 
  ขอ ๒๐ กรณีที ่ก.อ.ม.มิไดพจิารณาวนิิจฉยัเร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ที่ระบุไวในขอ ๑๕ หรือกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในคําวินิจฉยัเร่ืองรองทุกขของ ก.อ.ม.  ผูรองทุกขมี
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดปีกครอง 
  ขอ ๒๑ การนบัระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวนัถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยดุราชการ 
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวนัสุดทายแหงระยะเวลา 
  ขอ ๒๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวนิิจฉยัตีความปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

   ประกาศ   ณ   วันที ่๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   

  


	ข้อ ๑๖ เมื่อ ก.อ.ม.ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๖ (๑) แล้ว ถ้าเห็นว่า 

