
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

………………………. 

 โดยที่เห็นสมควรวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินยัสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๒) ขอ ๕๑ ขอ ๕๒ และขอ ๕๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
   ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการอทุธรณ และการพิจารณาอุทธรณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ  ๓ ในขอบังคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “ก.บ.พ.” หมายความวา คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลยั
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “ก.อ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตาม 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ขอ ๔  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษวนิัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ 
  ขอ ๕ ในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทณัฑ ตดัเงินคาตอบแทน หรือลดข้ัน 
คาตอบแทน ให ก.บ.พ. เปนผูมีอํานาจพิจารณาวินจิฉัย 



 ๒ 

  ในการพจิารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษหรือเพิม่โทษเปนปลดออก ให ก.อ.ม.เปนผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัย 
  ขอ ๖ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินยั ใหอุทธรณตอ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.แลวแตกรณ ี
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง 

ขอ ๗ การอุทธรณคําส่ังลงโทษเปนกรณีเฉพาะตวั  ใหอุทธรณไดสําหรบัตนเองเทานัน้ 
จะอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได 
  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตผุลในการอุทธรณใหเห็นวา    
ไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือช่ือ และที่อยูของผูอุทธรณ 
   ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชัน้พจิารณาของ ก.บ.พ. 
หรือ ก.อ.ม. ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากกไ็ด แตตองยื่น
หรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานัน้ตอประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม.แลวแตกรณีโดยตรง
ภายในสิบวนันับแตวันยืน่หรือสงหนังสืออุทธรณ 
  ขอ ๘  เพื่อประโยชนในการอุทธรณ  ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงาน           
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได   รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึก
ถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูอุทธรณถูกสั่งลงโทษ ทั้งนี้ หาก
พยานหลักฐานดังกลาวมีสวนที่ตองหาม มใิหเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมลูขาวสารนั้นไดตามที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  ขอ ๙ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการใน ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.ได   ถากรรมการผูนั้นมเีหตุ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑)   รูเห็นเหตกุารณในการกระทําผิดวินยัทีผู่อุทธรณถูกลงโทษ 
(๒)  เปนผูมีสวนไดเสียในเรือ่งที่พิจารณาตามที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวย

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจาํมหาวิทยาลัย 
  การคัดคานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงขอเท็จจรงิที่เปนเหตแุหงการคัดคานไวใน
หนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิม่เติมเปนหนังสือกอนที่ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. เร่ิมพิจารณาอุทธรณ 
  เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณา
อุทธรณนั้นก็ได  ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว ใหประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม.แลวแตกรณี
เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาว กรรมการผูถูกคัดคานเมื่อ
ไดช้ีแจงขอเทจ็จริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม 
  ถาที่ประชมุมมีติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มตดิังกลาวใหกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด 

  



 ๓ 

  ขอ ๑๐  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือ
รับทราบคําส่ังลงโทษ เปนวนัรับแจงคําส่ัง 
  ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งลงโทษ  และมีการแจงคําสั่งลงโทษให 
ผูถูกลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษ แลวทําบนัทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่
ที่แจง   และลงลายมือช่ือผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันทีแ่จงนั้นเปนวันทีไ่ดรับ
แจงคําส่ัง 
  ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ังลงโทษไดโดยตรงและไดแจง
เปนหนงัสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ 
ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษ        
เก็บไวหนึ่งฉบบั และใหผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวนัเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษสงกลับคืนมาเพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบบั  ในกรณีเชนนี้ เมื่อครบกาํหนดสิบหาวนันับแตวันทีป่รากฏในใบตอบรับ
ทางไปรษณยีลงทะเบียนวาผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดงักลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนา
คําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมอืช่ือและวนัเดอืนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวา       
ผูถูกลงโทษไดรับแจงคําส่ังแลว 
  ขอ ๑๑  การอุทธรณ  ใหทําหนังสือถึงประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม.แลวแตกรณ ี
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ      
  การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูส่ังลงโทษก็ได  กรณีนี้ใหผูส่ัง
ลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําส่ังลงโทษของผูอุทธรณ  
สํานวนการสบืสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน  และสํานวนการดําเนินการทางวนิัย พรอมทั้งคาํชี้แจง
ของผูส่ังลงโทษ (ถามี) ไปยังประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม. แลวแตกรณ ีภายในเจ็ดวันทําการ     
นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ 
  ในกรณีที่มีผูนาํหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนงัสือ ประทับตรา 
หนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวนัที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ 
และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยืน่หนังสืออุทธรณ 
  ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณยี ใหถือวันที่ที่ทาํการไปรษณยีตนทางออก 
ใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ทีท่ําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันยื่น
หนังสืออุทธรณ 
  ขอ ๑๒ เมื่อไดยื่นหรือสงหนงัสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณ
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิกอนที่ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยืน่หรือสงตรงตอ 
ก.บ.พ. หรือก.อ.ม.แลวแตกรณ ี
  ขอ ๑๓  อุทธรณที่จะรับไวพจิารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองตามขอ ๗ และยืน่ 
ภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย  

  



 ๔ 

  ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอทุธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให ก.บ.พ. 
หรือ ก.อ.ม. เปนผูพิจารณาวินิจฉยั หาก ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม. มีมติไมรับอุทธรณไวพิจารณา ใหมหาวทิยาลัย 
แจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และใหแจงผูส่ัง 
ลงโทษทราบดวย 
  ขอ ๑๔  ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที ่ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ
เสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนงัสือยืน่โดยตรงตอ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. แลวแตกรณ ีเมื่อไดถอนอุทธรณแลว
การพจิารณาอทุธรณใหเปนอันระงับ 
  ขอ ๑๕  การพจิารณาอุทธรณให ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือ
การพิจารณาในเบื้องตนรวมทั้งสํานวนการดําเนินการทางวินยั และในกรณีจําเปนและสมควรอาจออกไป
ตรวจสถานที่ หรือขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิม่เติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกจิ 
หนวยงานอืน่ของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอืน่ของรัฐ  หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจรงิเพือ่ประกอบ 
การพจิารณาได  ทั้งนี้การพจิารณาอุทธรณดังกลาวตองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวนันับแตวันถัดจากวันที ่
ผูอุทธรณไดยืน่หนังสืออุทธรณ 
  ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา เมื่อ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.อนุญาตใหผูอุทธรณ
เขาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ผูอุทธรณมีสิทธินําทนายความหรอืที่ปรึกษาซึ่งมิใชพยานของตนเขามา
ในการพจิารณาของ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. ไดไมเกนิหนึ่งคน การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนา   
ผูอุทธรณ ใหถือวาเปนการกระทําของผูอุทธรณ เวนแตผูอุทธรณจะไดคัดคานเสียแตในขณะนัน้ 

กรณี ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. พจิารณาเหน็วาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณา
วินิจฉยัอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได 
  ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชา 
ผูส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกกใ็หมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือให
บุคคลที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควร 
แกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผูแทนเขาฟง 
คําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 
  ในการพจิารณาอุทธรณ ถา ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. เหน็สมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพิ่มเติม เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนกไ็ด หรือกําหนดประเดน็หรือขอสําคัญที่ตองการ
ทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 
  ขอ ๑๖ เมื่อ ก.บ.พ. หรือก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ แลว 
               (๑)   ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมตยิกอุทธรณ 
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               (๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําความผิดวินยัไมรายแรงแตควรไดรับโทษหนกัขึ้น ใหมีมตใิหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตรา
โทษที่หนักขึน้ 
               (๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวนิัยไมรายแรงควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 
               (๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวนิัยไมรายแรง ซ่ึงเปนการกระทําผิดวนิัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมีมตใิหส่ัง 
งดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตกัเตือนก็ได 
               (๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง และเหน็วาการกระทําของผูอุทธรณไมเปน
ความผิดวนิัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวนิัยใหมีมติใหยกโทษ และส่ังให
ดําเนินการใหเหมาะสม 
               (๖) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมใหมีมติใหแกไข 
เปลี่ยนแปลงขอความใหถูกตองเหมาะสม 
               (๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวากรณมีีมูล
ที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินยัอยางรายแรง ใหมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง 
  ในกรณีที่เหน็วาเปนความผิดวินยัอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่าํหนด
ในประกาศ ก.บ.พ. หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวนิัยอยางรายแรงและไดมกีารดําเนนิการทางวินยัตามขอ 
๔๓ แหงขอบงัคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวาดวยการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนกังาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และขอบังคับวาดวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณาแลว 
ใหมีมติใหเพิม่โทษเปนปลดออก  
  (๘) ถาเหน็วาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม โดยเหน็วาผูอุทธรณมีกรณทีี่ 
สมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเลิกจางตามขอ ๕๐ (๒) หรือ (๔) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  
ใหนํา (๗) มาใชบังคับโดยอนุโลม  
  ในการพจิารณาของ ก.อ.ม. หากมีความเหน็ตามวรรคกอน ใหมีมตใิหเลิกจาง  
                (๙) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณ ี

 การพนสภาพจากการเปนพนกังานมหาวิทยาลัยของผูอุทธรณไมเปนเหตทุี่จะยตุิการพิจารณา
อุทธรณ แตจะมีมติตาม (๒) หรือ (๘) มไิด และถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิไดดวย 
  ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวนิัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมพีฤติการณแหงการกระทําอยางเดยีวกัน เมือ่ผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคณุแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ 
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หากพฤติการณของผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตใุนลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว 
ใหมีมติใหผูทีไ่มไดใชสิทธอุิทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมผีลในทางที่เปนคุณเชนเดยีวกับ 
ผูอุทธรณดวย 
  ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๖ (๗) วรรคหนึ่ง หรือ 
(๘) วรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว ใหสงเรื่องให ก.บ.พ.เพือ่
พิจารณามีมตติามขอ ๑๖ ตอไป 
  ขอ ๑๘ เมื่อ ก.บ.พ.ไดมีมติตามขอ ๑๖ แลว ใหผูบังคับบญัชาซึ่งเปนผูส่ังลงโทษ ส่ังหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินัน้ โดยใหดาํเนินการใหแลวเสรจ็ภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงผล
พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณจาก ก.บ.พ. 
  เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูส่ังลงโทษไดดําเนินการตามมติของ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. แลว  
ใหแจงผลวินจิฉัยอุทธรณของ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.พรอมสิทธิที่กําหนดในขอ ๑๙  ใหผูอุทธรณทราบภายใน
สิบหาวันนบัตัง้แตวนัที่ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูส่ังลงโทษไดดําเนินการตามมติ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. 
  ขอ ๑๙ กรณีที่ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.มิไดพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาทีร่ะบไุวในขอ ๑๕ หรือกรณทีี่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวินจิฉัยอุทธรณของ ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม. 
ยกเวนคาํวนิิจฉัยที่เปนการสัง่เพิ่มโทษเปนปลดออกตามวรรคสอง ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  กรณีที่ ก.บ.พ. มีมติใหส่ังเพิม่โทษผูอุทธรณเปนปลดออก  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําส่ัง
เพิ่มโทษปลดออกตอ ก.อ.ม. ไดอีกชัน้หนึ่งภายในสามสิบวันนับตั้งแตวนัที่ไดรับแจงคาํสั่งดังกลาวตาม 
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในระเบยีบนี้ 
  ขอ ๒๐ การนบัระยะเวลาตามระเบียบนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวนัถัดจากวนัแรก  
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยดุราชการ 
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวนัสุดทายแหงระยะเวลา 
  ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวนิิจฉยัตีความปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

   ประกาศ   ณ   วันที ่๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
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