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ข้อบังคับ ก.อ.ร.
ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. 2561
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗/๔ และประกอบมาตรา 17/5 แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) จึงออกข้อบังคับ ก.อ.ร. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
และเสนอเรื่องร้องทุกข์ 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
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
“คณะอนุกรรมการ ก.อ.ร.” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
ที่ ก.อ.ร. แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.อ.ร มอบหมาย
ข้อ ๔ ให้ประธาน ก.อ.ร. เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ ก.อ.ร. มีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ มิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 6 การอุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการเสนอเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน ข้อบังคับ ก.อ.ร. นี้
ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือเสนอร้องทุกข์
ต่อ ก.อ.ร. ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ ก.อ.ร. ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ
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(2) สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับที่ออกตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึ ก ษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน แล้วแต่กรณี
ข้อ 8 การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพาะตัวต้องกระทําด้วยตนเอง จะอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
สําหรับผู้อื่นไม่ได้ และให้ทําคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในกําหนด
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัย หรือวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
ตามข้อ 7 แล้วแต่กรณี
คําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ตําแหน่ง สังกัด และที่อยู่สําหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ของผู้อุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์
(๒) วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือวันที่พ้นกําหนดการพิจารณา ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ 7
(3) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(4) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญ หาของเรื่องอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์
(5) คําขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(6) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถส่งคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ด้วยตนเองได้ ผู้นั้นจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่งคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแทนก็ได้
หากผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ร. ให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ หรือจะทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. ต่างหากก็ได้
แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อสํานักงานก่อนที่ ก.อ.ร. จะเริ่มพิจารณา
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้ ก.อ.ร. รับฟังคําแถลงการณ์
ด้ วยวาจาของผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ทุ กกรณี และผู้ นั้ น มี สิ ท ธินํ าทนายความหรือ ที่ ป รึก ษาเข้ ามาใน
กระบวนพิจารณาของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้กระทําลงต่อหน้าผู้อุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์หรือ ก.อ.ร. ให้ถือว่าเป็นการทําแทนผู้นั้น เว้นแต่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสีย
ในขณะนั้น และหาก ก.อ.ร. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
หากสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจะแถลงแก้ ก็ให้มาแถลงหรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มาแถลงแก้ต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้
ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี
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ข้อ 10 การอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ตามข้อ 7 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พร้อมกับ
สําเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยื่นต่อ
สํานักงานก็ได้
กรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นที่ ก.อ.ร. กําหนด
ให้ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือเป็นวันยื่นอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะยื่นหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสารเพิ่มเติมให้ทํา
เป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ร. หาก ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วเสร็จก่อน
ให้คําแถลงการณ์นั้นตกไป และไม่จําต้องพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวอีก
ข้อ ๑1 ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ และสํานวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังต่อไปนี้
ให้สํานักงานภายในเจ็ดวัน
(1) สําเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(2) รายงานการประชุ ม ของสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและคณะกรรมการที่ ได้ รั บ มอบหมาย
ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(3) ข้อบังคับสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
กรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ต่ อ สํ านั ก งาน ให้ เลขานุ ก าร ก.อ.ร.
จัดส่งสําเนาคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.อ.ร.
เพื่อพิจารณาภายในกําหนดเจ็ดวัน และรายงานให้ ก.อ.ร. ทราบ
ข้อ 12 ห้ามมิให้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัยหรือคําสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้เป็นการเฉพาะ
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(3) เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับเรื่องที่เคยมีคําวินิจฉัยหรือการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว
(4) เป็นเรื่องที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์พ้นจากสภาพการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นไปแล้ว
ข้อ 13 ให้ ก.อ.ร. จําหน่ายอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ออกจากสารบบ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ตายก่อนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๒) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ถอนอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้น
(๓) ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เพิกเฉยไม่ดําเนินการตามมติ ก.อ.ร.
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ข้อ 14 ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ มี สิ ท ธิคั ด ค้ านกรรมการ ก.อ.ร. โดยทํ าเป็ น หนั งสื อ แสดง
ข้อเท็ จจริงที่ เป็ น เหตุแห่ งการคัดค้ านยื่น ต่อประธาน ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาอุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์
ถ้ากรรมการ ก.อ.ร. ผู้นั้น มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๔) มี ค วามเกี่ ย วพั น ทางเครื อ ญาติ ห รื อ ทางการสมรสกั บ บุ ค คลตาม (๑) (๒) หรื อ (๓)
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อทุ ธรณ์เรื่องร้องทุกข์
เมื่อประธาน ก.อ.ร. ได้รับหนังสือคัดค้าน ให้แจ้งกรรมการ ก.อ.ร. ทราบก่อนเริ่มพิจารณา
วินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้อ งทุ ก ข์ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ าสมควรถอนตั ว หรื อ ไม่ กรรมการ ก.อ.ร. ซึ่ งมี ก รณี
ตามวรรคหนึ่ ง อาจถอนตั ว จากการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ เว้ น แต่ ก ารถอนตั ว นั้ น
จะมีผลกระทบต่อองค์ประชุม ก.อ.ร. อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาขอให้กรรมการ ก.อ.ร. เข้าร่วม
ประชุมต่อไปได้
กรณีที่กรรมการ ก.อ.ร. มิได้ขอถอนตัว ให้ที่ประชุม ก.อ.ร. พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน
ถ้าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ เห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ
ให้แจ้งกรรมการผู้นั้น ทราบ และไม่ให้เข้าร่วมพิ จารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่อ งร้องทุกข์เรื่องนั้น เว้นแต่
การให้กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทําให้
ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ก็ได้
การที่กรรมการ ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้านที่ถูกสั่งไม่ให้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์
หรือถอนตัวเพราะมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้น ย่อมไม่กระทบถึงการกระทํ าใด ๆ ที่ ได้กระทํ าไปแล้ว
แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจากที่ได้มีการยื่นคําคัดค้านแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีมีเหตุผลความจําเป็น ก.อ.ร. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.อ.ร. ขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะ โดยแต่ละคณะให้มีอํานาจหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบสํานวนอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ก.อ.ร. หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก ก.อ.ร.
คณะอนุกรรมการ ก.อ.ร. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ใน ก.อ.ร.
คนหนึ่งเป็น ประธาน กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิ ใน ก.อ.ร. คนหนึ่งเป็นอนุกรรมการ และอนุ กรรมการ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ส องคน ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการพลเรื อ นในสํ า นั ก งานหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิจารณาตามความจําเป็น และในกรณีที่เป็น
การตรวจสอบ กลั่ น กรองสํ า นวนอุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสํ า นวน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
การคัดค้านอนุกรรมการ ก.อ.ร. ตามวรรคสอง ให้นําข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ 16 ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งาน
เป็นผู้รับผิดชอบสํานวน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ก.อ.ร. เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 17 เมื่ อ สํ า นั ก งาน ได้ รั บ เอกสารตามข้ อ 11 จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาครบถ้ ว นแล้ ว
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสํานวน สรุปสํานวนเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเอกสาร
ข้อ 18 การนับระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้นับตั้งแต่วันที่สํานักงาน
ได้รับเอกสารตามข้อ 11 จากสถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนแล้ว
ข้อ 19 คําวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๒) ชื่อคู่กรณีในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๓) สรุปคําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และคําขอของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๔) สรุปคําแก้คําอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
(๕) ประเด็นที่จะต้องพิจารณา
(๖) คําแนะนําแต่ละประเด็นพร้อมเหตุผล
(๗) สรุปคําวินิจฉัยที่กําหนดให้คู่กรณีในการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป
คําวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อของ ก.อ.ร. ที่มีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องร้องทุกข์นั้น ถ้าผู้ใดมีเหตุจําเป็นไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้จดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยด้วย
ข้อ 20 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา
มิได้พิ จารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวันและผู้ร้องทุกข์ได้เสนอเรื่องร้องทุ กข์ต่อ
ก.อ.ร. ให้นําข้อ 6 ถึงข้อ 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ส่วนที่ 1
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิอุทธรณ์
ผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นต่อ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้ยื่น
หรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ 8 และต้องเป็นประเด็นที่ได้ว่ากล่าวกันมาในชั้นการพิจารณาของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา
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กรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ
มีสาระสําคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ลงชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เลขานุการ ก.อ.ร.
มี อํ านาจสั่ งให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์ แก้ ไขภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด ถ้ า ผู้ อุ ท ธรณ์ เรื่อ งร้อ งทุ ก ข์
มิได้ปฏิบัติตามก็ให้ ก.อ.ร. มีมติไม่รับอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้น
กรณีอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8 หากกรณี
มี เหตุ จํ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความยุ ติ ธ รรม ก.อ.ร. มี อํ า นาจรั บ อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ดั ง กล่ า ว
ไว้พิจารณาได้
ข้อ 22 การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข อง ก.อ.ร. ให้ พิ จ ารณาจากผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์นั้น และให้ ก.อ.ร. มีอํานาจ
ดังนี้
(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
(๒) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาส่งผู้แทนมาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริง
(๓) เรียกให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามาให้ถ้อยคําเป็นพยานหรือชี้แจงข้อเท็จจริงและ
จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.อ.ร. เห็นสมควร
ในกรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งได้มาจากการแสวงหาเพิ่มเติมตามข้อ (๑) (2) และ (๓)
อาจเป็นผลร้ายหรือไม่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ให้เลขานุการ ก.อ.ร. มีหนังสือแจ้งผู้นั้นให้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนภายในเวลาที่ ก.อ.ร. กําหนด
ส่วนที่ 2
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาและสภาสถาบันอุดมศึกษา
มิได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน ผู้นั้นมีสิทธิเสนอ
เรื่องร้องทุกข์นั้นต่อ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ โดยให้ยื่นหรือส่งภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ 8
ข้อ 24 ให้ ก.อ.ร. แจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าและเร่งพิจารณา
เรื่อ งร้ อ งทุ ก ข์ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และรายงานให้ ก.อ.ร. ทราบเพื่ อ ประกอบการพิ จ าณาภายในสามสิ บ วั น
หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน
ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาที่ ก.อ.ร. กําหนดไว้
ตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อเท็จจริงการพิจารณาพร้อมทั้งจัดส่งเรื่องร้องทุกข์และ
สํานวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.อ.ร. ภายในสามวันทําการนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
และให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นกับ ก.อ.ร. ด้วย
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ข้ อ เท็ จ จริ ง รวมถึ งพยานหลั ก ฐานที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์
ให้ ถื อ เสมื อ นเป็ น สํ า นวนการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข อง ก.อ.ร. แต่ ทั้ งนี้ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของ ก.อ.ร.
ที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานหรือให้มีการสอบสวนใหม่ก็ได้
ข้อ 25 การพิจารณาวินฉิ ัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ร. ให้นําข้อ 22 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
คําวินิจฉัย ก.อ.ร. และมติ ก.อ.ร.
ข้อ 26 เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว
ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติ ดังนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
หรือผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือยกคําร้องทุกข์
แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
หรือผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไข เพิกถอน
หรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือให้ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอื่น เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
หรือสมควรเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ ให้มีคําวินิจฉัยหรือมติให้
ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๒7 เมื่อ ก.อ.ร. ได้มีคําวินิจฉัยหรือมติ ตามข้อ 26 ให้เลขานุการ ก.อ.ร. แจ้งคําวินิจฉัย
หรือมติให้ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือและแจ้งให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว
เมื่อ ก.อ.ร. มีคําวินิจฉัยหรือมติตามข้อ 26 (2) และ (๓) ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์หรือการร้องทุกข์ ดําเนินการออกคําสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
ภายในสิบ ห้ าวัน นั บ แต่วัน ที่ ได้ รับ แจ้งคําวินิจฉัย หรือ มติจากเลขานุก าร ก.อ.ร. และเมื่อ ได้ออกคํ าสั่ ง
หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือมติแล้ว ให้แจ้ง ก.อ.ร. ทราบภายในเจ็ดวัน
ข้อ 28 ในกรณี ที่ ก.อ.ร. มี ม ติ ต ามข้ อ 22 หรือ ข้ อ 25 แล้ ว ให้ เลขานุ ก าร ก.อ.ร.
แจ้งมติให้ สถาบั น อุ ด มศึ กษาทราบโดยเร็ว และให้ ส ถาบั น อุด มศึกษาดําเนิ น การหรือ ปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป
ตามมตินั้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติจากเลขานุการ ก.อ.ร. และเมื่อได้มีการดําเนินการ
ตามมติเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังเลขานุการ
ก.อ.ร. โดยเร็ว
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ข้อ 29 เมื่อสถาบันอุดมศึกษา ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยหรือมติจาก ก.อ.ร. แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหรือดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยหรือมติดังกล่าวภายในเวลา ที่ ก.อ.ร. กําหนด
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ให้สถาบันอุดมศึกษา
หารือมายัง ก.อ.ร. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยหรือมติจาก ก.อ.ร.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ประธาน ก.อ.ร.

