ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
……………………….
โดยที่เห็นสมควรวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ
ทางวินยั สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๒) ขอ ๕๑ ขอ ๕๒ และขอ ๕๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ก.บ.พ.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ก.อ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๔ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๕ ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้น
คาตอบแทน ให ก.บ.พ. เปนผูมีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัย

๒
ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษหรือเพิม่ โทษเปนปลดออก ให ก.อ.ม.เปนผูมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัย
ขอ ๖ การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั ใหอุทธรณตอ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.แลวแตกรณี
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสัง่
ขอ ๗ การอุทธรณคําสั่งลงโทษเปนกรณีเฉพาะตัว ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานัน้
จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอนื่ อุทธรณแทนไมได
การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวา
ไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือชื่อ และที่อยูของผูอ ุทธรณ
ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดว ยวาจาในชัน้ พิจารณาของ ก.บ.พ.
หรือ ก.อ.ม. ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่น
หรือสงหนังสือขอแถลงการณดว ยวาจานัน้ ตอประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม.แลวแตกรณีโดยตรง
ภายในสิบวันนับแตวันยืน่ หรือสงหนังสืออุทธรณ
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงาน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึก
ถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูอุทธรณถูกสั่งลงโทษ ทั้งนี้ หาก
พยานหลักฐานดังกลาวมีสว นที่ตองหาม มิใหเปดเผยตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดตามที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ขอ ๙ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการใน ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.ได ถากรรมการผูนั้นมีเหตุ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินยั ทีผ่ ูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) เปนผูมีสวนไดเสียในเรือ่ งที่พิจารณาตามที่กําหนดไวในขอบังคับวาดวย
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
การคัดคานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสืออุทธรณ หรือแจงเพิม่ เติมเปนหนังสือกอนที่ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณา
อุทธรณนั้นก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว ใหประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม.แลวแตกรณี
เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น ในการประชุมดังกลาว กรรมการผูถูกคัดคานเมื่อ
ไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลวตองออกจากที่ประชุม
ถาที่ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอ ไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปได มติดังกลาวใหกระทํา
โดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด

๓
ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถอื วันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
รับทราบคําสั่งลงโทษ เปนวันรับแจงคําสั่ง
ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ และมีการแจงคําสั่งลงโทษให
ผูถูกลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่
ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันทีแ่ จงนั้นเปนวันทีไ่ ดรับ
แจงคําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรงและไดแจง
เปนหนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผูถูกลงโทษ
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษ
เก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษสงกลับคืนมาเพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันทีป่ รากฏในใบตอบรับ
ทางไปรษณียล งทะเบียนวาผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผรู ับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนา
คําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษกลับคืนมา ใหถือวา
ผูถูกลงโทษไดรับแจงคําสั่งแลว
ขอ ๑๑ การอุทธรณ ใหทําหนังสือถึงประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม.แลวแตกรณี
พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ
การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูสั่งลงโทษก็ได กรณีนี้ใหผูสั่ง
ลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ
สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจง
ของผูสั่งลงโทษ (ถามี) ไปยังประธาน ก.บ.พ. หรือประธาน ก.อ.ม. แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันทําการ
นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่มีผูนาํ หนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรา
หนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยืน่ หนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทาํ การไปรษณียต นทางออก
ใบรับฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ทที่ ําการไปรษณียตน ทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันยื่น
หนังสืออุทธรณ
ขอ ๑๒ เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณ
หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยืน่ หรือสงตรงตอ
ก.บ.พ. หรือก.อ.ม.แลวแตกรณี
ขอ ๑๓ อุทธรณที่จะรับไวพจิ ารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองตามขอ ๗ และยืน่
ภายในกําหนดเวลาตามกฎหมาย

๔
ในกรณีที่มีปญ
 หาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให ก.บ.พ.
หรือ ก.อ.ม. เปนผูพิจารณาวินิจฉัย หาก ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม. มีมติไมรับอุทธรณไวพิจารณา ใหมหาวิทยาลัย
แจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟอ งคดีตอศาลปกครองใหผูอทุ ธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และใหแจงผูสั่ง
ลงโทษทราบดวย
ขอ ๑๔ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
เสร็จสิ้นก็ได โดยทําเปนหนังสือยืน่ โดยตรงตอ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. แลวแตกรณี เมื่อไดถอนอุทธรณแลว
การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ
ขอ ๑๕ การพิจารณาอุทธรณให ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือ
การพิจารณาในเบื้องตนรวมทั้งสํานวนการดําเนินการทางวินยั และในกรณีจําเปนและสมควรอาจออกไป
ตรวจสถานที่ หรือขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของเพิม่ เติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอืน่ ของรัฐ หางหุน สวน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอืน่ ของรัฐ หางหุน สวน บริษัท หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือชีแ้ จงขอเท็จจริงเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาได ทั้งนี้การพิจารณาอุทธรณดังกลาวตองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่
ผูอุทธรณไดยนื่ หนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดว ยวาจา เมื่อ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.อนุญาตใหผูอุทธรณ
เขาแถลงการณดว ยวาจาตอที่ประชุม ผูอุทธรณมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาซึ่งมิใชพยานของตนเขามา
ในการพิจารณาของ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. ไดไมเกินหนึ่งคน การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาไดทําลงตอหนา
ผูอุทธรณ ใหถือวาเปนการกระทําของผูอุทธรณ เวนแตผอู ุทธรณจะไดคัดคานเสียแตในขณะนัน้
กรณี ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดว ยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดว ยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดว ยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชา
ผูสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกกใ็ หมาแถลงหรือมอบหมายเปนหนังสือให
บุคคลที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดว ยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ ใหแจงลวงหนาตามควร
แกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผูแทนเขาฟง
คําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถา ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพิ่มเติม เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวน
ใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได หรือกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการ
ทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ขอ ๑๖ เมื่อ ก.บ.พ. หรือก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ แลว
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมติยกอุทธรณ
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(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําความผิดวินยั ไมรายแรงแตควรไดรับโทษหนักขึ้น ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตรา
โทษที่หนักขึน้
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรงควรไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมีมติใหสั่ง
งดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปน
ความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยใหมีมติใหยกโทษ และสัง่ ให
ดําเนินการใหเหมาะสม
(๖) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมใหมีมติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใหถูกตองเหมาะสม
(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวากรณีมีมูล
ที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินยั อยางรายแรง ใหมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง
ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินยั อยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ าํ หนด
ในประกาศ ก.บ.พ. หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมกี ารดําเนินการทางวินยั ตามขอ
๔๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และขอบังคับวาดวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณาแลว
ใหมีมติใหเพิม่ โทษเปนปลดออก
(๘) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม โดยเห็นวาผูอทุ ธรณมีกรณีที่
สมควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือเลิกจางตามขอ ๕๐ (๒) หรือ (๔) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
ใหนํา (๗) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการพิจารณาของ ก.อ.ม. หากมีความเห็นตามวรรคกอน ใหมีมติใหเลิกจาง
(๙) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณา
อุทธรณ แตจะมีมติตาม (๒) หรือ (๘) มิได และถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิไดดว ย
ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมือ่ ผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิอุทธรณ
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หากพฤติการณของผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว
ใหมีมติใหผูทไี่ มไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมผี ลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับ
ผูอุทธรณดวย
ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๖ (๗) วรรคหนึ่ง หรือ
(๘) วรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว ใหสงเรื่องให ก.บ.พ.เพือ่
พิจารณามีมติตามขอ ๑๖ ตอไป
ขอ ๑๘ เมื่อ ก.บ.พ.ไดมีมติตามขอ ๑๖ แลว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูสั่งลงโทษ สั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินนั้ โดยใหดาํ เนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงผล
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจาก ก.บ.พ.
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูสั่งลงโทษไดดําเนินการตามมติของ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม. แลว
ใหแจงผลวินจิ ฉัยอุทธรณของ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.พรอมสิทธิที่กําหนดในขอ ๑๙ ใหผอู ุทธรณทราบภายใน
สิบหาวันนับตัง้ แตวนั ที่ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูสั่งลงโทษไดดําเนินการตามมติ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.
ขอ ๑๙ กรณีที่ ก.บ.พ. หรือ ก.อ.ม.มิไดพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาทีร่ ะบุไวในขอ ๑๕ หรือกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจในคําวินจิ ฉัยอุทธรณของ ก.บ.พ.หรือ ก.อ.ม.
ยกเวนคําวินิจฉัยที่เปนการสัง่ เพิ่มโทษเปนปลดออกตามวรรคสอง ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
กรณีที่ ก.บ.พ. มีมติใหสั่งเพิม่ โทษผูอุทธรณเปนปลดออก ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
เพิ่มโทษปลดออกตอ ก.อ.ม. ไดอกี ชัน้ หนึ่งภายในสามสิบวันนับตั้งแตวนั ที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในระเบียบนี้
ขอ ๒๐ การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้ สําหรับเวลาเริ่มตน ใหนับวันถัดจากวันแรก
แหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีเปนผูรกั ษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

