ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐
……………………….
โดยที่เห็นสมควรวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการถือปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗(๒) ขอ ๕๔ และขอ ๕๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการรองทุกขและการพิจารณา
เรื่องรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ก.อ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย
ขอ ๔ กรณีทอี่ าจรองทุกข การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๕ ในการพิจารณาเรื่องรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย ให ก.อ.ม.เปนผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัย
ขอ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจรองทุกขไดในกรณีดังนี้
(๑) กรณีถูกเลิกจางหรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา เปนตนวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอ
ตนใหถูกตองตามกฎหมาย

๒
(๒) กรณีมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาตอตนดังนี้
(ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอกฎหมาย หรือ
(ข) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ หรือ
(ค) ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่อง เปนเหตุใหเสียสิทธิ
หรือไมไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
ขอ ๗ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจที่
อาจรองทุกขไดตามขอ ๖ ใหรองทุกขตอ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดแจงถึงการกระทําหรือ
ไดรับคําสั่ง โดยหนังสือรองทุกขจะยื่นหรือสงตรงตอประธาน ก.อ.ม. หรือผานผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุ
แหงการรองทุกขก็ได
ขอ ๘ การรองทุกขใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานัน้ จะรองทุกขแทนผูอื่นหรือ
มอบหมายใหผูอื่นรองทุกขแทนไมได
คํารองทุกขที่ยนื่ ตอ ก.อ.ม.ใหทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. ลงลายมือชื่อและ
ตําแหนงของผูร องทุกข และตองมีสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวาตนไมได
รับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนือ่ งจากการกระทําหรือคําสัง่ ของผูบังคับบัญชาอยางไร พรอมทั้ง
ระบุความประสงคของการรองทุกข และใหยื่นตอมหาวิทยาลัย
ผูรองทุกขจะยืน่ หรือสงหนังสือรองทุกขพรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุดผาน
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขกไ็ ด และใหผูบังคับบัญชาดังกลาวดําเนินการตามขอ ๑๔ วรรคสอง
ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดว ยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ม. ใหแจงไวใน
หนังสือรองทุกขหรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงกอนที่ ก.อ.ม.เริ่มพิจารณาเรื่อง
รองทุกข โดยยื่นหรือสงตรงตอประธาน ก.อ.ม.
ขอ ๙ ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการใน ก.อ.ม. ถากรรมการผูนั้นเปนผูมีสวนไดเสีย
ในเรื่องทีพ่ ิจารณาตามทีก่ ําหนดไวในขอบังคับวาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
การคัดคานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสือรองทุกข หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณารองทุกข
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณา
เรื่องรองทุกขนั้นก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว ใหประธาน ก.อ.ม.เรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนัน้ ในการประชุมดังกลาว กรรมการผูถูกคัดคานเมื่อไดชแี้ จงขอเท็จจริงและตอบ
ขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถ ูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถกู คัดคาน ก็ใหกรรมการผูนนั้ ปฏิบัติหนาที่ตอ ไปได
มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธลี งคะแนนลับและใหเปนทีส่ ุด

๓
ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีผูนําหนังสือรองทุกขมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ
ประทับตรารับหนังสือ และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวย
งานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยืน่ หนังสือรองทุกข
ในกรณีที่สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณีย ใหถือวันที่ทที่ ําการไปรษณียตน ทางออก
ใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ทที่ ําการไปรษณียตน ทางประทับตรารับที่ซองหนังสือ เปนวัน
สงหนังสือรองทุกข
ขอ ๑๑ เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขไวแลว ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได โดยยืน่ หรือสงตรงตอ
ประธาน ก.อ.ม.
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกข
ใหถือวันที่ผูถกู สั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันไดรบั คําสั่ง
ถาผูถูกสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบกับมอบ
สําเนาคําสั่งใหผูถูกสั่ง แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอม
ทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันไดรับคําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือ
สงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกสั่ง ณ ที่อยูของผูถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกสั่งลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปที่รบั ทราบคําสั่งสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้
เมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวนั ที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถกู สั่งไดรับเอกสาร
ดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่
รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับคําสั่งแลว
(๒) ในกรณีทผี่ ูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือวันที่มหี ลักฐาน
ยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้นเปนวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําสั่ง
(๓) ในกรณีทผี่ ูบังคับบัญชาปฏิบัติหรือใชอํานาจหนาทีป่ ฏิบัติโดยไมถูกตองหรือไม
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบ
ถึงการปฏิบัติหรือการใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนวันไดรับแจงถึงการกระทํา
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูรองทุกขไมประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องรองทุกขตอไป จะขอ
ถอนเรื่องรองทุกขกอนที่ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยื่นโดยตรงตอ
ประธาน ก.อ.ม.
เมื่อไดถอนเรือ่ งรองทุกขแลว การพิจารณาเรื่องรองทุกขนั้นใหเปนอันระงับไป

๔
ขอ ๑๔ เมื่อ ก.อ.ม.ไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ ๘ แลว ใหประธาน ก.อ.ม.มีหนังสือ
แจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบโดยเร็ว และให
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนนั้ สงเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของและคําชี้แจงของตน (ถามี)
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแตวนั ไดรับหนังสือ
เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยนื่ หรือสงตาม
ขอ ๘ วรรคสาม ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนา
และเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม.ภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข
ขอ ๑๕ การพิจารณาเรื่องรองทุกข ให ก.อ.ม. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือ
ไมปฏิบัติตอผูรองทุกขของผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข และในกรณีจําเปนและสมควร
อาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกีย่ วของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่
ของรัฐ หางหุน สวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ หางหุน สวน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือชีแ้ จงขอเท็จจริงเพือ่ ประกอบการพิจารณาได
ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวตองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มหาวิทยาลัยไดรับ
หนังสือรองทุกข
ในกรณีที่ผูรองทุกขขอแถลงการณดวยวาจา เมื่อ ก.อ.ม.อนุญาต ใหผูรองทุกขเขาแถลงการณ
ดวยวาจาตอทีป่ ระชุม ก.อ.ม. ผูรองทุกขมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณา
ของ ก.อ.ม.ได การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนาผูรองทุกข ใหถือวาเปนการกระทําของ
ผูรองทุกข เวนแตผูรองทุกขจะไดคดั คานเสียแตในขณะนั้น
กรณี ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดว ยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องรองทุกข จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูรองทุกขมาแถลงการณดว ยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชา
ผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือ
ใหเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของเปนผูแ ทนมาแถลงแกดว ยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนา
ตามควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
เขาฟงคําแถลงการณดว ยวาจาของผูรองทุกขได
ขอ ๑๖ เมื่อ ก.อ.ม.ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๖ (๑) แลว ถาเห็นวา
(๑) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้น ไมถกู ตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติใหแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนัน้ หรือให
ปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย

๕
(๓) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตอง
ตามกฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติใหแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมาย
(๔) สมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
ขอ ๑๗ เมื่อ ก.อ.ม.ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๖ (๒) แลว ถาเห็นวา
(๑) การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๖ (๒)
ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมีลักษณะที่กําหนดในขอ ๖ (๒) ใหมีมติ
ใหแกไข หรือถาแกไขไมได ใหสั่งดําเนินการประการอืน่ หรือใหขอแนะนําตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อให
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
และหรือจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ การพิจารณามีมติตามขอ ๑๖ และขอ ๑๗ ใหบนั ทึกเหตุผลของการพิจารณา
วินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ ๑๙ เมื่อ ก.อ.ม.มีมติเปนประการใดแลว ใหแจงอธิการบดีทราบ เพื่อสั่งและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมตินั้น และเมือ่ ไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว ใหแจงเปนหนังสือใหผูรองทุกขและ
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบและหรือปฏิบัติโดยเร็ว
ขอ ๒๐ กรณีที่ ก.อ.ม.มิไดพจิ ารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ที่ระบุไวในขอ ๑๕ หรือกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ ก.อ.ม. ผูรองทุกขมี
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ขอ ๒๑ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ขอ ๒๓ ใหอธิการบดีเปนผูรกั ษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

