
 
“ราง” 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-------------------------- 

   
เพ่ืออนุวัตตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  ในสวนที่

เกี่ยวกับองคประกอบ   คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 
ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓)  แหงพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยเชยีงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ในคราวประชุมครั้งที่.........../๒๕… เมื่อวันที่ …….. ……   จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑.  ขอบังคับฉบับนี้เรยีกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒.  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓.  ในขอบังคับนี้  ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 

“มหาวิทยาลยั”   หมายความวา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา   คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข          
“อธิการบด”ี    หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา   อธิการบดี หัวหนาสวนงานของสวนงานตามมาตรา  

        ๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม พ.ศ.  
๒๕๕๑  รวมทั้งหัวหนาหนวยงานในสวนงาน
ดังกลาว ตามที่กําหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔.  ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี้ และใหมีอาํนาจออกประกาศเพื่อกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี ้
 
 
 พิจารณา 13/5/51 



 ๒
 

หมวด  ๑ 
องคประกอบ และคุณสมบตั ิ 

-------------------------------------------------- 

 

    ขอ ๕.   คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข เรยีกโดยยอวา “ ก.อ.ร.” มีองคประกอบ ดังนี ้
๕.๑   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒิุ 

ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
๕.๒  ประธานสภาพนกังาน   เปนกรรมการ 
๕.๓   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จาํนวน  ๑  คน  

และสายปฏิบตัิการ  ๒  คน รวม ๓ คน   เปนกรรมการ 
๕.๔   ผูทรงคณุวุฒิภายในมหาวิทยาลยั  ซึ่งเลือกจากผูปฏิบัติงาน 
          ในมหาวิทยาลัย และเคยดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  หรือคณบดี                                                

หรือผูอํานวยการสถาบนั หรือผูอํานวยการสํานัก  หรือหัวหนา   
          สวนงานที่เรยีกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และพนจาก 

ตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป จาํนวน  ๒  คน เปนกรรมการ  
๕.๕  ผูทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีประสบการณและเชีย่วชาญดานกฎหมาย  

ดานบริหารงานบุคคล หรือดานบริหารงานองคกรซึ่งตองไมเปน 
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ดานละ ๑ คน  รวม ๓ คน   เปนกรรมการ 

๕.๖   หัวหนาหนวยงานทีร่บัผิดชอบงานดานกฎหมายของ                    
       มหาวิทยาลยั  เปนกรรมการ 
  และเลขานุการ 

อธิการบดีอาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนิติกรในสังกัดมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกนิ ๒ คน เปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 

ขอ ๖.    กรรมการตามขอ ๕.๓  อยางนอยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
๖.๑    มีอายุไมต่ํากวา ๔๐  ป 
๖.๒   ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป   
๖.๓   ไมเปนผูที่อยูระหวางถกูดําเนินการทางวินัย 
๖.๔  ไมเปนผูที่เคยถกูลงโทษทางวินัย หรือมีมลทินมวัหมอง 
๖.๕   ระหวางดํารงตําแหนงกรรมการ  ถาถูกดําเนินการทางวินัยใหหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาการ

ดําเนินการทางวินัยจะเปนทีย่ตุิ  ถามีความผิดใหพนจากการเปนกรรมการ  ถาไมมีความผิด
ใหปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 



 ๓
 
 

หมวด ๒ 
หลกัเกณฑและวิธกีารไดมา   

--------------------------------------- 

 

ขอ ๗.  การไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๕.๓   
๗.๑  ใหสํานักงานและสวนงานในสังกดัมหาวิทยาลยัดําเนินการอยางใดๆ  ตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือใหไดพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑ คนและสายปฏิบัตกิาร ๒ คน รวมเปน ๓  คน เพื่อเปนผูแทนใน
การคัดเลือกกรรมการ แลวเสนอชื่อบุคคลทั้ง ๓ คนดังกลาวตอมหาวิทยาลัย โดยจะเสนอรายชื่อครบตามจํานวน
หรือไมก็ได  

๗.๒  ใหอธกิารบดีหรือรองอธิการบดีทีไ่ดรับมอบหมายเรียกประชุมผูแทนตามขอ ๗.๑ แลว
ใหผูเขารวมประชุมทําการเลือกผูแทนเพือ่ทําหนาท่ีประธานและเลขานุการที่ประชุม แลวใหประธานจับสลากวา   
จะทําการคัดเลอืกกรรมการจากผูแทนกลุมใดตามลําดับกอนหลัง  แลวทําการคดัเลือกกรรมการไปตามลําดับ 

๗.๓  ใหที่ประชุมทําการคัดเลือก โดยใหกลุมพนกังานมหาวิทยาลยัแตละกลุมเลือกผูแทนกนัเอง 
โดยผูแทนตามขอ ๗.๑ เสนอชื่อผูเขารวมที่สมควรเปนกรรมการและจะสมัครเพื่อรบัการคัดเลือกดวยก็ได    แต
ไมใหมีการหาเสียง แสดงวิสัยทัศน หรือประชาสัมพันธตนเอง 

๗.๔  ผูทีไ่ดรบัการคัดเลือกเปนกรรมการทั้ง ๓ คนตองไมสังกัดสํานกังานหรือสวนงาน
เดียวกัน ผูแทนสํานักงานและสวนงานใดที่มีผูแทนในสงักัดเดยีวกันไดรับคัดเลือกเปนกรรมการแลว ไมมีสิทธิ์ที่
จะสมัครหรือรับการคัดเลือกเปนกรรมการอีก  แตไมตัดสิทธิ์ในการออกเสียงคัดเลือกกรรมการอ่ืน 

๗.๕  การคดัเลือกจะใชวธิีลงคะแนนโดยวธิีลับหรือวธิีเปดเผยก็ได  ผูท่ีไดรับคะแนนเกินกวา
กึ่งหนึ่งของที่ประชุม ใหถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก 

 กรณีที่การคัดเลือกครั้งแรกมีผูไดรับคะแนนไมเกินกึ่งหนึ่ง หรือมีคะแนนเทากัน  ใหนําชื่อผูที่
มีคะแนนลําดบัท่ี ๑ และลําดับท่ี ๒  หรือผูท่ีมีคะแนนเทากันมาทําการลงคะแนนคดัเลือกอีกครั้งหนึ่ง ในกรณนีี้
ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ 

ขอ ๘.  การไดมาซึ่งกรรมการตามขอ ๕.๔  
 ใหท่ีประชุมกรรมการตามขอ ๕.๑ , ๕.๒ , ๕.๓  และ ๕.๖ ทําการคดัเลอืกกรรมการตามขอ ๕.๔  

แลวใหประธานกรรมการทําการทาบทามผูสมควรเปนกรรมการตอไป   
 ขอ ๙. การไดมาซ่ึงกรรมการตามขอ ๕.๕  
  เมื่อไดรับการตอบรับการทาบทามจากกรรมการตามขอ ๘ แลว ใหทีป่ระชุมกรรมการตามขอ ๕.๑ , 

๕.๒ , ๕.๓ , ๕.๔  และ ๕.๖ ทําการคดัเลอืกกรรมการตามขอ ๕.๕  แลวใหประธานกรรมการทําการทาบทาม   
ผูสมควรเปนกรรมการตอไป   

 



 ๔
 
ขอ ๑๐.  เมื่อไดกรรมการครบถวนแลว  ใหประธานกรรมการแจงรายชื่อกรรมการตามองคประกอบตาม

ขอ ๕  ใหอธิการบดีเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้งตอไป 
 

หมวด ๓ 
วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตาํแหนง 

---------------------------------- 
 

ขอ ๑๑.  ก.อ.ร. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป นับแตวันที่มีประกาศแตงตั้ง     
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ 

๑๑.๑   ตาย 
๑๑.๒  ลาออก  
๑๑.๓  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๖ 

๑๑.๔  เปนบุคคลลมละลาย  เปนคนไรความสามารถ  หรอืคนเสมือนไรความสามารถ 
๑๑.๕  ถกูพิพากษาใหลงโทษจําคุก  เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิ 

ลหุโทษ 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามความในสองวรรคกอนแลว กรรมการตามขอ  ๕.๑ ถึงขอ ๕.๓ พน 

จากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ขอ ๑๒.  ถากรรมการวางลงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง

ภายในกําหนดหกสิบวัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได   ในกรณเีชนนี้  
ใหองคประกอบของ ก.อ.ร. เทากับกรรมการที่เหลืออยู และในกรณีที่ไมมีประธานกรรมการใหที่ประชุมเลือก
กรรมการตามขอ ๕.๕ คนหนึ่งทําหนาท่ีประธานแทน 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  มีวาระการดํารงตาํแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน 

ขอ ๑๓.  ใหมกีารดําเนนิการเพื่อใหได ก.อ.ร. ชุดใหมใหแลวเสร็จไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนที่ ก.อ.ร. 
ชุดเดิมจะครบวาระการดํารงตําแหนง  

ในกรณีที่ยังมไิดมีการแตงตัง้ ก.อ.ร. ชุดใหม  ให ก.อ.ร. ชุดเดิมปฏิบัตหินาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการ
แตงตั้ง ก.อ.ร. ชุดใหม    

 
 
 
 
 
 
 



 ๕
 

หมวด ๔ 
อํานาจและหนาที่  

------------------------- 
 

ขอ ๑๔.  ก.อ.ร. มีอํานาจและหนาที่ ดังนี ้
๑๔.๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัย  และการพจิารณา

อุทธรณ 
๑๔.๒  กําหนดหลักเกณฑและวธิีการรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย  และการพจิารณา

เรื่องรองทุกข 
๑๔.๓  พิจารณาและวินจิฉยัอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดอืน ปลดออก และไลออก

ของพนักงานมหาวิทยาลยั   
๑๔.๔  พิจารณาและวินจิฉยัเรื่องที่ผูรองทุกขถูกสั่งใหออกจากงานดวยเหตุใดๆ  หรือเห็นวา

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจและหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถกูตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือ
มีการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอตน 

๑๔.๕  ปฏิบัตหินาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ   
ขอ ๑๕.  เมื่อ ก.อ.ร. ไดพิจารณาวินิจฉัยเปนประการใดแลว  ใหอธิการบดีสั่งการใหเปนไปตามมติ     

ก.อ.ร.  แลวรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
มติของ ก.อ.ร. ใหถือเปนท่ีสดุ 

 

หมวด ๕ 
 การประชุม 
------------------------ 

 

ขอ ๑๖.  การประชุม ก.อ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ ก.อ.ร. ทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม  เวนแต การประชุมเพื่อพจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก  หรอือุทธรณคําสัง่
เลิกจาง หรือพจิารณาวนิิจฉยัเรื่องรองทุกขกรณีถกูสั่งใหออกหรือส่ังเลกิจาง  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
สองในสามของ ก.อ.ร. ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการ 
ตามขอ ๕.๕ คนหนี่งทําหนาที่ประธานทีป่ระชุม 

ในการประชุม ถามีการพจิารณาเรื่องที่เกีย่วของกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ  กรรมการผูน้ันไมมีสิทธิ ์

เขารวมประชมุในเรื่องนั้น 
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ใหจัดทําบันทกึรายงานการประชุมทกุครัง้  ในกรณีท่ีเปนการประชุมเพื่อพิจารณาวนิิจฉัยใหบันทึก
เหตุผลของการพิจารณาวนิิจฉัยไวในรายงานการประชุมโดยละเอยีดดวย 

ขอ ๑๗.  การวนิิจฉัยใหกระทําโดยเสียงขางมากของที่ประชุม  เวนแตการวนิิจฉยัอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออก  หรืออุทธรณคําส่ังเลิกจาง หรือวนิิจฉัยเรื่องรองทุกขกรณถีูกสั่งใหออกหรือสั่งเลิกจาง 
ตามขอ ๑๖ วรรคแรก  มติทีป่ระชุมตองไมนอยกวาสองในสามของที่ประชุม กรรมการแตละคนมสีิทธิออกเสียง
ไดหนึ่งเสียง  ในกรณีที่มีเสยีงเทากนัใหประธานกรรมการวนิิจฉยัช้ีขาด 

ขอ  ๑๘  ให ก.อ.ร. และผูชวยเลขานกุารไดรับเบีย้ประชมุตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
--------------------------------- 

 

ขอ ๑๙. ใหมีการดําเนินการเพื่อแตงตั้ง ก.อ.ร. ตามขอบังคับนี้  ภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ีขอบังคับนี้มี
ผลใชบังคับ 

ในระหวางทียั่งไมมี ก.อ.ร. ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขสภามหาวิทยาลยั
ที่ปฏิบัติหนาทีอ่ยูในปจจุบันปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการแตงตั้ง ก.อ.ร. ตามขอบังคบันี้ 

 
  ใหไว ณ วันที่...........................................๒๕........ 
 
 
 

            (ศาสตราจารยเกียรตคิุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย) 
                           นายกสภามหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
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หลักการและเหตุผล 
 
  เนื่องจาก มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ….กําหนดใหมี
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ใหมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการอุทธรณและรองทุกข 
และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกอบกับ  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งถูกลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  มีสิทธิอุทธรณ  และขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเห็นวา ตนไมไดรับความเปนธรรม  หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทํา
หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา  มีสิทธิรองทุกข โดยใหอุทธรณหรือรองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ กําหนดใหลูกจางประจําที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดคาจาง  หรือลดขั้นคาจาง  มีสิทธิอุทธรณตอ อ.ก.พ. กรม  

ดังนั้น   เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ และการรองทุกข      เปนไปดวยความ
เรียบรอย สอดคลองกับกฎหมายดังกลาวและมีมาตรฐานเดียวกัน  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหมจึงจําเปนตองออก
ขอบังคับนี้     
 
 

------------------------------- 
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