
๑ 

 

 
ข้อบังคับการประปาส่วนภูมภิาค 

ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงนิเดือน การบรรจุ การแต่งตัง้ การเล่ือนขัน้เงนิเดือน 
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
----------------- 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค               
พ.ศ. ๒๕๒๒  คณะกรรมการวางข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัการประปาสว่นภมิูภาค วา่ด้วยการก าหนด
ต าแหนง่อตัราเงินเดือน การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินยั     
การลงโทษและการอทุธรณ์การลงโทษของพนกังาน พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบงัคบันี ้ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ผู้วา่การมีอ านาจวางระเบียบหรือออกค าสัง่ใดๆ เพ่ือปฏิบติังานตาม
ข้อบงัคบันี ้

หมวด ๑ 
ต าแหน่งพนักงาน 

  ข้อ ๔ ต าแหนง่พนกังาน มีดงัตอ่ไปนี ้
     (๑)   ผู้วา่การ 
     (๒)   รองผู้วา่การ 
     (๓)   ผู้ชว่ยผู้วา่การ 
     (๔)   ผู้อ านวยการฝ่าย 
     (๕)   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่าย 
     (๖)   ผู้อ านวยการกอง 
     (๗)   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการกอง 
     (๘)   หวัหน้ากอง 
     (๙)   ผู้ชว่ยหวัหน้ากอง 
   (๑๐)   หวัหน้าแผนก 
   (๑๑)   หวัหน้าหมวด 
   (๑๒)   ประจ าแผนก 
   (๑๓)   เสมียน 



๒ 

 

 
ข้อ ๕ ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งก าหนดให้เทียบเท่ากับต าแหน่งในข้อ ๔ ให้

เป็นไปตามบญัชีเทียบต าแหนง่ของพนกังานท้ายข้อบงัคบันี ้
 

หมวด ๒ 
อัตราก าลังและอัตราเงนิเดือน 

ข้อ ๖ การก าหนดอตัราก าลงัให้เป็นไปตามท่ีผู้วา่การก าหนด โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
                 ๑ข้อ ๗ อตัราเงินเดือนขัน้ต ่าและขัน้สงูของพนกังานในต าแหน่งและระดบัชัน้ต่างๆ ให้
เป็นไปตามบัญชีหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และส าหรับอัตราเงินเดือนของพนักงานให้เป็นไปตาม
โครงสร้างอตัราเงินเดือนพนกังานการประปาสว่นภมิูภาคในบญัชีหมายเลข ๖ ท้ายข้อบงัคบันี ้
 

หมวด ๓ 
การบรรจุและการแต่งตัง้ 

ข้อ ๘ ผู้ ท่ีจะเป็นพนกังานต้องมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบติัส าหรับต าแหน่ง
ตามท่ี กปภ. ก าหนดและต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

       (๑) สญัชาติไทย 

       (๒) อายไุม่ต ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 

       (๓) ไม่เป็นผู้ มีกายทพุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ จิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏ
อาการเป็นท่ีนา่รังเกียจแก่สงัคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสรุาเรือ้รัง 

     (๔) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหวา่งถกูสัง่ให้พกัราชการ หรือถูกสัง่ให้พกังานจากหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

     (๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
     (๖) ไม่เป็นผู้มีหนีสิ้นล้นพ้นตวั 
     (๗) ไม่เคยเป็นบคุคลล้มละลาย 

 

                                                 
๑ โดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๐ ข้อ ๓ ลงวนัท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๓๘ 



๓ 

 

 
     (๘) ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระท าผิดวินยัจาก

ราชการ จากหนว่ยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
       (๙) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็น

โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

  ข้อ ๙ ผู้ ท่ีขาดคุณสมบติัตามข้อ ๘ (๘) (๙) ถ้าได้ออกจากงานเกินสามปีแล้ว ถ้า   
ผู้ ว่าการพิจารณาเห็นว่า ผู้ นัน้ได้กลับตัวประพฤติเป็นคนดี และหากผู้ นัน้เข้าปฏิบัติงานจะเป็น
ประโยชน์แก่ กปภ.จะยกเว้นให้เฉพาะรายก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ         
มติของคณะกรรมการในการประชุมพิจารณายกเว้นดังกล่าวนีต้้องเป็นเอกฉันท์ และการลงมติ        
ให้กระท าโดยลงคะแนนลบั 

  ข้อ ๑๐ การบรรจ ุการแตง่ตัง้ การเล่ือนต าแหนง่ ตลอดจนวิธีการคดัเลือก สอบ
คดัเลือกหรือสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจ ุแตง่ตัง้หรือเล่ือนต าแหนง่พนกังานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ผู้วา่การก าหนด โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
           ๒ข้อ ๑๑ ผู้วา่การมีอ านาจท่ีจะก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ ให้ผู้ ได้รับการบรรจ ุหรือ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ใด วางเงินประกนัหรือหลกัประกนัความเสียหาย หรือให้มีผู้ค า้ประกนั ก็ได้ 
  ข้อ ๑๒ พนกังานซึ่งได้รับการบรรจ ุแต่งตัง้ หรือเล่ือนต าแหน่ง ให้ได้รับเงินเดือนใน
อตัราขัน้ต ่าของต าแหนง่ท่ีได้รับการบรรจ ุแตง่ตัง้ หรือเล่ือนต าแหนง่แล้วแตก่รณี เว้นแต่ 
  (๑) ผู้นัน้ได้รับเงินเดือนสงูกวา่ขัน้ต ่าของต าแหนง่นัน้แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเทา่เดิม 
  (๒) การบรรจผุู้ มีประสบการณ์หรือมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ หรือได้รับปริญญา
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีผู้วา่การก าหนด 
  ข้อ ๑๓ พนกังานผู้ ใดออกจากงานเพ่ือไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร เม่ือผู้นัน้พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย หากประสงค์จะเข้าปฏิบติังาน
ใน กปภ. ภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัพ้นจากราชการทหาร ให้ผู้ว่าการสัง่บรรจุ
ได้โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่สงูกวา่ก่อนท่ีไปรับราชการทหาร 
  ข้อ ๑๔ ผู้ซึ่งเคยเป็นพนกังาน แต่ได้ลาออกหรือ กปภ.สั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด
ประสงค์จะเข้าท างานใหม่ หากผู้ว่าการเห็นสมควรจะพิจารณาสัง่บรรจใุนต าแหน่งท่ีว่างก็ได้ โดยให้
ได้เงินเดือน   ในอตัราไม่สงูกวา่ท่ีเคยได้รับอยู่ครัง้สดุท้ายก่อนจะออกจาก กปภ. 
 

                                                 
๒ แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๔  ข้อ ๓ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๒๕ 



๔ 

 

 
                  ๓ข้อ ๑๕ ถ้าต าแหนง่พนกังานวา่งลง ผู้วา่การจะสัง่ให้พนกังานท่ีเห็นสมควรรักษาการ
ในต าแหนง่ท่ีวา่งเป็นการชัว่คราวก็ได้ เว้นแตต่ าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป ต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ผู้ ว่าการจะสั่งพนักงานผู้ ใดผู้ หนึ่งรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไปท่ีว่างลง  เป็นการชั่วคราวไม่เกินหกสิบวันก็ได้ แล้ว
น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

ผู้ รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องมีคุณสมบัติส าหรับ
ต าแหน่งท่ีรักษาการในกรณีท่ีมีการก าหนดคณุสมบัติส าหรับต าแหน่งไว้ และไม่เป็นผู้ รักษาการใน
ต าแหนง่อ่ืนอีก ในขณะนัน้ ทัง้นีโ้ดยให้ผู้ รักษาการในต าแหน่งดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ี
รักษาการนัน้ 

 
หมวด ๔ 

การออกจากต าแหน่ง 

  ข้อ ๑๖ พนกังานพ้นจากต าแหนง่ เม่ือ 
       (๑)  ตาย 
       (๒)  ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
       (๓)  อายหุกสิบปีบริบรูณ์ 
       (๔)  ถกูสัง่ให้ออกโดยไม่มีความผิด 
       (๕)  ถกูสัง่ลงโทษไลอ่อกหรือให้ออก 
       (๖)  ขาดคณุสมบติัข้อหนึง่ข้อใดตามข้อ ๘ 
  ข้อ ๑๗ พนกังานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ย่ืนหนงัสือขอลาออกตอ่
ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น เพ่ือพิจารณาและเม่ือผู้วา่การสัง่อนญุาตแล้วจงึให้ออกจากงานตามท่ีได้รับ
อนญุาต 
  ในกรณีท่ีพนักงานผู้ ใดขอลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือสมัครรับ
เลือกตัง้   ให้การลาออกมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีผู้นัน้ขอลาออก 
  นอกจากกรณีตามวรรคสองถ้าผู้ว่าการเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานของ กปภ.
จะยบัยัง้การอนญุาตให้ลาออกได้เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีขอลาออกก็ได้ 

                                                 
๓ แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๓  ข้อ ๓ ลงวนัท่ี ๓ มถินุายน ๒๕๔๒ 



๕ 

 

 
ข้อ ๑๘ ถ้าผู้ขอลาออกมีกรณีถกูกลา่วหาว่ากระท าผิดวินยั ผู้ว่าการจะยบัยัง้การ

อนญุาตให้ลาออกไว้เพ่ือรอฟังผลของเร่ืองท่ีถูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัก็ได้ 
  ถ้าผู้ขอลาออกมีกรณีถกูลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องหรือ
ถกูกลา่วหาวา่กระท าความผิดอาญา ซึง่มิใช่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
ห้ามมิให้สัง่อนญุาตการลาออก แต่เม่ือเร่ืองถึงท่ีสดุแล้ว ผู้ขอลาออกไม่ถูกลงโทษไล่ออก หรือให้ออก  
จะยบัยัง้การลาออกเพราะเหตนุัน้อีกไม่ได้ 
  ข้อ ๑๙ พนกังานผู้ใดมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ให้ออกจากงาน
ในวนัถดัจากวนัสิน้ปีงบประมาณนัน้ 
  ข้อ ๒๐ เม่ือผู้วา่การเหน็สมควรอาจสัง่ให้พนกังานออกจากงานในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ คือ 
       (๑) เม่ือผู้นัน้เจบ็ป่วยและแพทย์ลงความเหน็ว่าไม่สามารถปฏิบติังาน หรือไม่
สมควรให้อยู่ปฏิบติังานต่อไป 
       (๒) เม่ือผู้นัน้ลาเกินก าหนดท่ีระบไุว้ในระเบียบเก่ียวกบัการลา และมิได้รับ
อนญุาตให้ลาต่อไปอีก 
       (๓) เม่ือพนกังานผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดๆ ในอนัท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี
ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าท่ี และผู้วา่การได้แตง่ตัง้กรรมการพิจารณาแล้ว
เหน็สมควรสัง่ให้ออกจากงาน 
        (๔) เม่ือพนกังานผู้ใดถกูกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยัอย่างร้างแรง แตก่ารสอบสวน
ไม่ได้ความเป็นสตัย์วา่กระท าผิดท่ีจะถกูลงโทษให้ออกหรือไลอ่อก แต่คณะกรรมการสอบสวนมี
ความเหน็วา่มีมลทินมวัหมอง ไม่สมควรจะให้อยู่ปฏิบติังานต่อไป 
       (๕) เม่ือพนกังานผู้ใดต้องรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุ ส าหรับความผิด
ลหโุทษหรือความผิดอนักระท าโดยความประมาท 
  การสัง่ให้ออกตามความในข้อนีถื้อวา่เป็นค าสัง่ให้ออกโดยไม่มีความผิด 
  ข้อ ๒๑ การสัง่ให้พนกังานต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึน้ไป ออกจาก
งานโดยไม่มีความผิด หรือสัง่ลงโทษให้ออก หรือไลอ่อก จะต้องได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการออกจากงานของพนกังานต าแหนง่ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึน้ไป 
นอกจากกรณีท่ีกล่าวแล้วให้เสนอคณะกรรมการทราบ 
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หมวด ๕ 

การเล่ือนขัน้เงนิเดือน 

            ๔ข้อ ๒๒ ภายใต้บงัคบัแหง่ข้อ ๒๙ และข้อ ๒๙ ทวิ การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังาน
ประจ าปีให้เล่ือนตัง้แตว่นัแรกของปีงบประมาณท่ีได้เล่ือนนัน้ 
  ข้อ ๒๓ การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานให้เล่ือนได้ไม่เกินขัน้สงูของเงินเดือนส าหรับ
ทกุต าแหนง่ ผู้ซึง่ได้รับเงินเดือนเท่าหรือสงูกว่าขัน้สงูของเงินเดือนส าหรับต าแหนง่ท่ีด ารงอยู่แล้วจะ
เล่ือนขัน้เงินเดือนมิได้ 
  ข้อ ๒๔ การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังาน ให้ผู้ว่าการหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายพิจารณา
โดยค านงึถึงคณุภาพและปริมาณงานของต าแหนง่และผลงานท่ีได้ปฏิบติัมา การรักษาวินยั ตลอดจน
ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน 
  พิจารณาผลงานของพนักงานผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคบับญัชา
ชัน้ต้นหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ พิจารณา แล้วรายงานการพิจารณานัน้พร้อมด้วยข้อควร
พิจารณาประกอบอ่ืนๆ เช่น วนัลา การมาสาย การรักษาวินยั ต่อไปยังผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไป
ตามล าดบัจนถึงผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคสอง ให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้เหนือแต่ละระดบัท่ีได้รับ
รายงานเสนอความเหน็ไปเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนด้วย 
           ๕ข้อ ๒๕ การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานประจ าปีนัน้ ให้พิจารณาผลงานการ
ปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมาเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วยชว่งเวลาปฏิบติังานของพนกังานใน
รอบปีพิจารณาความดีความชอบ ตัง้แต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ของปีท่ีพิจารณา 
โดยพิจารณาปีละหนึง่ครัง้ 
  ในกรณีพนักงานผู้ ใด ได้เล่ือนต าแหน่ง ย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ี ไปช่วยงานในต่าง
ส านักงานหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใดในรอบ
ปีงบประมาณท่ีแล้วมา ให้น าผลงานของผู้นัน้ทกุต าแหนง่และทกุแหง่มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ข้อ ๒๖ เม่ือผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนได้รับรายงานการพิจารณาจาก
ผู้บงัคบับญัชาตามข้อ ๒๔ แล้วเห็นว่าพนกังานผู้ใดปฏิบติังานตามหน้าท่ีไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  
หรือไม่อยู่ในเหลกัเกณฑ์เล่ือนขัน้เงินเดือนได้ตามข้อ ๒๗ ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนส าหรับผู้นัน้ 

                                                 
๔

  แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๘  ข้อ ๓ ลงวนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๑ 
๕

  แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๘  ข้อ ๔ ลงวนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๑ 
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  ในกรณีท่ีผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณาเห็นว่าพนกังานผู้ ใดปฏิบติังานตาม
หน้าท่ีได้ผลดีและอยู่ในหลกัเกณฑ์เล่ือนขัน้เงินเดือนได้ตามข้อ ๒๗ ให้เล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้ได้   
หนึ่งขัน้และถ้าพนกังานผู้ ใดปฏิบติังานดีเด่นตามหลกัเกณฑ์ข้อ ๒๘ ด้วยจะเล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่   
ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษเกินหนึง่ขัน้แตไ่ม่เกินสองขัน้ก็ได้ 
           ๖ข้อ ๒๗ พนกังานซึง่จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ขัน้ต้องอยู่ใน
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
     (๑) ในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมา มีระยะเวลาท างานรวมกนัไม่น้อยกวา่แปดเดือน 
     (๒) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา ได้ปฏิบติังานตามหน้าท่ีของตน
ด้วยความสามารถและด้วยความอตุสาหะจนเกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่งาน ซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้
พิจารณาแล้วเหน็วา่อยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือน 
     (๓) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา จนถึงวนัท่ีค าสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือน มีผลบงัคบั ต้องไม่ถกูลงโทษทางวินยัท่ีหนกักวา่โทษภาคทณัฑ์ หรือไม่ถกูพิพากษาใน
คดีอาญาลงโทษในความผิดเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ี หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของ
ต าแหนง่หน้าท่ีของตน ซึง่มิใชค่วามผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  ในกรณีท่ีพนักงานผู้ ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีสมควรได้เล่ือนขัน้เงินเดือน และได้ถูกงด
เล่ือน  ขัน้เงินเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนัน้
มาแล้ว ให้ผู้ บังคับบัญชาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าปีต่อไปให้พนักงานผู้ นัน้ตัง้แต่วันแรกของ
ปีงบประมาณท่ีจะได้เล่ือนเป็นต้นไป 
     (๔) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่า       
ส่ีเดือน 
     (๕) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา ต้องมีวนัลาไม่เกินส่ีสิบห้าวนั แต่
ไม่รวมถึงวนัลาดงัตอ่ไปนี ้
   (ก) ลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอดิุอาระเบีย เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวนั 
   (ค) ลาป่วยซึง่จ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานาน ไม่วา่คราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกนัไม่เกินหนึง่ร้อยย่ีสิบห้าวนั 
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  แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๘  ข้อ ๕ ลงวนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๑ 
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   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติังานตามหน้าท่ีหรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติังานตามหน้าท่ี 
   (จ) ลาเน่ืองจากราชการทหาร เฉพาะวนัท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 
   (ฉ) ลาไปต่างประเทศเฉพาะวนัท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 
       (๖) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมาต้องไม่ลาบอ่ยครัง้ หรือมา
ท างานสายเกินกวา่ ๓๐ ครัง้ 
       (๗) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา ต้องไม่ขาดงาน โดยไม่มีเหตผุล
อนัสมควร 
       (๘) ในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมา ถ้าเป็นผู้ได้รับอนญุาตให้ไปศกึษาในประเทศ 
หรือ      ไปศกึษาฝึกอบรมหรือดงูาน ณ ตา่งประเทศ  ตามระเบียบวา่ด้วยการให้พนกังานไปศกึษา
ฝึกอบรม และ     ดงูาน ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่แปดเดือน 
           ๗ข้อ ๒๘ พนกังานผู้ซึง่จะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าปีงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษ
มากกวา่หนึง่ขัน้ แตไ่ม่เกินสองขัน้ นัน้ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ต่อไปนี ้
       (๑) ในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมา มีระยะเวลาท างานรวมกนัไม่น้อยกวา่สิบสอง
เดือน 
       (๒) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา มีวนัลารวมกนัไม่เกินสิบห้าวนั 
       (๓) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา ต้องไม่ลาบ่อยครัง้ หรือมา
ท างานสายเกินกวา่ ๑๐ ครัง้ 
       (๔) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบท่ีแล้วมา ไม่ได้ลาไปศกึษาฝึกอบรมหรือ 
ดงูานทัง้ในและนอกประเทศ ยกเว้นการไปปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายหรือปฏิบติังานหน้าท่ี
อ่ืนตามข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างท่ีได้ท าไว้กบั กปภ. 
       (๕) น าหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๒๗ (๓) และ (๗) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
           ๘ข้อ ๒๘ ทวิ นอกจากหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๒๘ แล้ว พนกังานผู้ซึง่จะได้เล่ือนขัน้
เงินเดือนประจ าปีงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษมากกว่าหนึง่ขัน้ แตไ่ม่เกินสองขัน้ ต้องมีคณุลกัษณะ
อย่างหนึง่อย่างใด ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

                                                 
๗

  แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๘  ข้อ ๖ ลงวนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๑ 
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       (๑) ปฏิบติังานตามหน้าท่ีได้ผลดีเดน่จนถือเป็นตวัอย่างท่ีดีได้ 
       (๒) ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีมีการต่อสู้หรือท่ีต้องเส่ียงอนัตรายเป็นกรณีพิเศษ  
        (๓) ปฏิบติังานเกินต าแหนง่หน้าท่ีจนเกิดประโยชน์ตอ่ กปภ. เป็นพิเศษ และ
ปฏิบติังานในต าแหนง่หน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
       (๔) ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์
ส่ิงใด  ส่ิงหนึง่ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ. เป็นพิเศษ และ กปภ. ได้ด าเนินการตามความคิดริเร่ิม หรือ
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นัน้ 
       (๕) ปฏิบติังานตามหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหนด็เหน่ือยเป็นพิเศษและงานนัน้
ได้ผลดีย่ิง 
       (๖) ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างหนึง่อย่างใดจนส าเร็จ เป็น
ผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติ 
          ๙ข้อ ๒๙ ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าปี ถ้าผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
เหน็สมควรให้พนกังานผู้ใดได้เล่ือนขัน้เงินเดือน แตป่รากฏว่าได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนพนกังานผู้นัน้ว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงก่อนมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน ให้ผู้ มีอ านาจสัง่
เล่ือนขัน้เงินเดือนรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน และให้กนัเงินส าหรับเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย เม่ือผู้
มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและมีค าสัง่ว่าผู้นัน้ไม่มีความผิด 
หรือมีค าสัง่ลงโทษ หรือมีค าสัง่ให้ออกจากงานเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให้ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือนพิจารณา ดงันี ้
       (๑) ถ้าผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่วา่ผู้นัน้ไม่มีความผิด หรือ
มีค าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ได้ ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้
เกินหนึง่ปี   ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะปีท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ แม้วา่ผู้นัน้
จะได้ออกจากงานไปแล้วก็ตาม 
       (๒) ถ้าผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่ลงโทษตดัเงินเดือนหรือ
ลดขัน้เงินเดือน ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึง่ปี ให้
งดเล่ือน ขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ในปีท่ีถูกลงโทษ ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานไปแล้ว ด้วยเหตอ่ืุนท่ี
มิใชเ่พราะเหตเุกษียณอายุตามข้อบงัคบันี ้ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนในปีท่ีจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนปี
สดุท้าย แตถ้่าเป็นผู้พ้นจากต าแหนง่ไปเพราะเกษียณอายุตามข้อบงัคบันี ้ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ี 
                                                 

๙แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๑  ข้อ ๔ ลงวนัท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๔๑ 



๑๐ 

 

 
ผู้มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ ในวนัสิน้ปีงบประมาณของปีสดุท้าย
ก่อนท่ีผู้นัน้จะพ้นจากต าแหนง่ส่วนในปีอ่ืนให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะปีท่ีได้รอการ
เล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
       (๓) ถ้าผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่ลงโทษปลดออกหรือ      
ไลอ่อกจากงานหรือมีค าสัง่ให้ออกจากงาน เพราะมีมลทินหรือมวัหมอง ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนทกุปีท่ี
ได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) ส าหรับผู้ ท่ีถกูแตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
         ๑๐ข้อ ๒๙ ทวิ ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าปี ถ้าผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือนเห็นสมควรให้พนกังานผู้ใดได้เล่ือนขัน้เงินเดือน แตป่รากฏวา่ผู้ นัน้ถกูฟ้องคดีอาญาใน
ความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ี หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหนง่หน้าท่ีของ
ตน ซึง่มิใชค่วามผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหโุทษ หรือความผิดท่ีพนกังานอยัการรับเป็น
ทนายแก้ตา่งให้ และศาลได้ประทบัฟ้องคดีนัน้แล้วก่อนมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน ให้ผู้ มีอ านาจสัง่
เล่ือนขัน้เงินเดือนรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน และให้กนัเงินส าหรับเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย เม่ือ
ศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ให้ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณา ดงันี  ้
       (๑) ถ้าศาลพิพากษาวา่ผู้นัน้ไม่มีความผิด ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้
ได้ ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึง่ปี ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละปีท่ีได้รอ
การเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นัน้จะได้ออกจากงานไปแล้วก็ตาม 
       (๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากวา่โทษจ าคกุ ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการ
เล่ือนไว้ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินกวา่หนึง่ปี ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ในปีท่ี
ศาลพิพากษาให้ลงโทษ ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากงานไปแล้วด้วยเหตอ่ืุนท่ีมิใชเ่พราะเหตเุกษียณอายตุาม
ข้อบงัคบันี ้ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนในปีท่ีจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนปีสดุท้าย แตถ้่าเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่
ไปเพราะเกษียณอายุตามข้อบงัคบันี ้ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนได้รอ
การเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ในวนัสิน้ปีงบประมาณของปีสดุท้ายก่อนท่ีผู้ นัน้จะพ้นจากต าแหน่ง สว่นในปี
อ่ืนให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแตล่ะปีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
 
 
                                                 

๑๐ เพิม่เตมิโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๑  ข้อ ๕ ลงวนัท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๔๑ 



๑๑ 

 

 
       (๓) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุหรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคกุ ให้งดเล่ือนขัน้
เงินเดือนทกุปีท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) ส าหรับผู้ ท่ีถกูฟ้องคดีอาญา
หลายคดีให้แยกพิจารณาเป็นคดีๆ ไป 
         ๑๑ข้อ ๒๙ ตรี ในกรณีท่ีผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือน
พนกังานผู้ใดไว้เพราะเหตถุกูแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๙ และเหตถุกูฟ้องคดีอาญา
ตามข้อ ๒๙ ทวิ ให้ผู้ มีอ านาจดงักลา่วรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนผู้นัน้ไว้จนกวา่ผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและมีค าสัง่วา่ผู้นัน้ไม่มีความผิด หรือมีค าสัง่
ลงโทษ หรือมีค าสัง่ให้ออกจากงานเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง และจนกวา่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว จงึ
ให้ผู้ มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามข้อ ๒๙ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
ตามข้อ ๒๙ ทวิ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแตก่รณี ทัง้นีโ้ดยถือเกณฑ์จ านวนปีท่ีจะต้องงดเล่ือนขัน้
เงินเดือนท่ีมากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา เว้นแต่ผู้นัน้ได้พ้นจากต าแหนง่ไปแล้วตามผลของการถกู
แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๙ หรือตามผลของการถกูฟ้องคดีอาญาตามข้อ ๒๙ ทวิ 
กรณีใดกรณีหนึง่ จงึจะพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว้ได้ตามผลของกรณีนัน้โดยไม่ต้อง
รอผลของอีกกรณีหนึง่ 
  ข้อ ๓๐ พนกังานผู้ใดซึง่ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเหน็สมควรให้
ได้เล่ือนขัน้เงินเดือน แตไ่ด้ถึงแก่กรรมอนัมิใชเ่กิดขึน้เน่ืองจากการประพฤติชัว่อย่างร้ายแรงของตน 
หรือต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร หรือต้องออกจากต าแหนง่ไป
เพราะเจบ็ป่วยซึง่แพทย์ท่ี กปภ. รับรองได้ตรวจแล้วเหน็วา่ไม่สามารถปฏิบติังานตอ่ไปได้อีก  ก่อนท่ี
จะมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าปีงบประมาณตามปกติ ผู้บงัคบับญัชาจะสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผู้
นัน้ย้อนหลงัไปถึงวนัแรกของปีงบประมาณท่ีมีสิทธิจะได้เล่ือนนัน้ก็ได้ 
  ข้อ ๓๑ พนกังานผู้ใดซึง่ผู้บงัคบับญัชาผู้มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเหน็สมควรให้
ได้เล่ือนขัน้เงินเดือน แต่จะต้องพ้นจากต าแหนง่ไปเพราะเกษียณอายุตามข้อบงัคบันี ้ผู้บงัคบับญัชา
จะสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน เพ่ือประโยชน์ในการค านวณเงินสงเคราะห์ให้ผู้นัน้ในวนัสิน้ปีงบประมาณ
ก่อนท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ก็ได้ 
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๑๒ 

 

 
  ข้อ ๓๒ การเล่ือนขัน้เงินเดือนพนกังานนอกจากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
นี ้หรือท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดนี ้แตผู่้บงัคบับญัชาผู้มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือนพิจารณาเห็นว่าสมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่ผู้นัน้ โดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษ ให้เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุติัให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

หมวด ๖ 
วินัย การรักษาวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ 

  ข้อ ๓๓ พนกังานต้องรักษาวินยัดงัตอ่ไปนีโ้ดยเคร่งครัด คือ  
       (๑) ต้องสนบัสนนุการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนญู และ
สนบัสนนุนโยบายของรัฐบาลด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
       (๒) ต้องสนบัสนนุนโยบายของ กปภ. และปฏิบติัตามข้อบงัคบัตลอดจนระเบียบ
แบบแผนของ กปภ. 
       (๓) ต้องเคารพเช่ือฟังผู้บงัคบับญัชา และปฏิบติัตามค าสัง่ของผู้บงัคบับญัชา ซึง่
สัง่ในหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบแบบแผนและแบบธรรมเนียมของ กปภ. ไม่
ปฏิบติังานข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแตผู่้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผู้สัง่ให้กระท า หรือได้รับ
อนญุาตเป็นพิเศษ  ชัว่ครัง้คราว ในกรณีเชน่ว่านีใ้ห้ผู้ รับค าสัง่รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้นทราบ
ด้วย 
       (๔) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บงัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ ซึง่ควร
ต้องบอก    ถือวา่เป็นการรายงานเท็จด้วย 
       (๕) ต้องเอาใจใส่ตอ่หน้าท่ี รับผิดชอบต่อหน้าท่ี และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของ กปภ. 
       (๖) ต้องมาท างานตรงก าหนดเวลา อทิุศเวลาของตนให้แก่งาน ไม่ละทิง้หรือ
ทอดทิง้หน้าท่ี และไม่ใช้เวลาท างานไปหาประโยชน์สว่นตวั 
       (๗) ต้องปฏิบติังานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เท่ียงธรรม ไม่อาศยัหรือยอมให้ผู้ อ่ืน
อาศยัอ านาจหน้าท่ีการงานของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ตาม 
       (๘) ต้องไม่ประพฤติชัว่ หรือประพฤติในทางซึง่อาจท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของ
ต าแหนง่หน้าท่ีของตน 
 



๑๓ 

 

 
       (๙) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และชว่ยเหลือประชาชนผู้มา
ติดต่อในกิจการอนัเก่ียวกบัหน้าท่ีการงานของตนหรือของ กปภ. 
       (๑๐) ต้องสภุาพเรียบร้อยต่อประชาชน ไม่ดหูม่ินเหยียดหยามบุคคลใดๆ 
       (๑๑) ต้องรักษาความสามคัคีระหวา่งพนกังาน อ านวยความสะดวกและร่วมมือ
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในหน้าท่ีการงาน 
       (๑๒) ต้องรักษาความลบัของทางราชการและของ กปภ. 
  ข้อ ๓๔ ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีสง่เสริมการรักษาวินยั ดงัตอ่ไปนี  ้
       (๑) พงึปฏิบติัตนเองให้เป็นตวัอย่างท่ีดีในการรักษาวินยั 
       (๒) ดแูลระมดัระวงัให้พนกังานใต้บงัคบับญัชาปฏิบติัตามวินยั 
       (๓) ถ้าเห็นว่าพนกังานใต้บงัคบับญัชาคนใดกระท าผิดวินยัท่ีจะต้องได้รับโทษและ
อยู่ในอ านาจท่ีจะลงโทษได้ ให้สัง่ลงโทษ แตถ้่าเห็นว่าควรจะต้องได้รับโทษสงูกวา่ท่ีตนมีอ านาจสัง่
ลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป เพ่ือให้พิจารณาด าเนินการสัง่ลงโทษตามควรแก่กรณี 
       (๔) ต้องเอาใจใสด่แูลการปฏิบติังานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาโดยใกล้ชิด 
  ข้อ ๓๕ ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบติัหน้าท่ี หรือปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อ ๓๔ โดย
ไม่สจุริต ให้ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินยั 
  ข้อ ๓๖ โทษผิดวินยัมีดงันี ้
       (๑) ภาคทณัฑ์ 
       (๒) ตดัเงินเดือน 
       (๓) ลดขัน้เงินเดือน 
       (๔) ให้ออก 
       (๕) ไลอ่อก 
  ข้อ ๓๗ การลงโทษไลอ่อก ให้ผู้ว่าการสัง่ลงโทษได้เม่ือพนกังานผู้ใดกระท าผิดวินยั
อย่างร้ายแรง ดงัตอ่ไปนี ้
       (๑) ท าความผิดต้องรับโทษจ าคกุหรือหนกักวา่จ าคกุ โดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้
จ าคกุ หรือให้รับโทษท่ีหนกักว่าจ าคกุ เว้นแต่ความผิดท่ีเป็นลหโุทษ หรือความผิดอนัได้กระท าโดย
ประมาทท่ีไม่เสียหายแก่งานเก่ียวกบัหน้าท่ีของตน 
       (๒) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย เพราะกระท าหนีสิ้นขึน้ด้วยความ
ทจุริตหรือต้องค าพิพากษาในคดีแพง่อนัแสดงวา่เป็นการเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแหง่ต าแหนง่หน้าท่ี
อย่างร้ายแรง 



๑๔ 

 

 
       (๓) ทจุริตตอ่หน้าท่ี 
       (๔) ขดัค าสัง่ผู้บงัคบับญัชาซึ่งสัง่ในหน้าท่ีโดยชอบ และการขดัค าสัง่นัน้เป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่การงานอย่างร้ายแรง 
       (๕) เปิดเผยความลบัของทางราชการหรือของ กปภ. เป็นเหตใุห้เสียหายแก่ทาง
ราชการหรือ กปภ. อย่างร้ายแรง 
       (๖) ประมาทเลินเลอ่ในการงาน เป็นเหตใุห้เสียหายแก่การงานอย่างร้ายแรง 
       (๗) ดหูม่ินเหยียดหยาม หรือกดข่ีข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อในกิจการของ กปภ. 
       (๘) ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง 
  ข้อ ๓๘ การลงโทษให้ออก ให้ผู้ว่าการสัง่ลงโทษได้เม่ือพนกังานกระท าผิดวินยัอย่าง
ร้ายแรงตามข้อ ๓๗ แตย่งัไม่ถึงกบัจะต้องถกูไลอ่อก หรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน 
  ข้อ ๓๙ การกระท าผิดวินยัท่ีอาจถกูลงโทษถึงไลอ่อก หรือให้ออกถ้ามิใชเ่ป็นกรณี
ความผิดท่ีปรากฏขดัแจ้งตามข้อ ๔๑ ให้ผู้ว่าการแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้อย่างน้อยสามคนเพ่ือท า
การสอบสวน 
  การสอบสวนนัน้ ให้กระท าให้แล้วเสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวนันบัแตว่ันท่ี
ประธานกรรมการได้รับทราบค าสัง่ ถ้ามีความจ าเป็นซึง่จะสอบสวนให้เสร็จภายในก าหนดนัน้ไม่ได้ก็
ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวนั ทัง้นี ้ให้แสดงเหตท่ีุต้องขยายเวลาไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย แต่
ถ้าขยายเวลาแล้วยงัสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ให้ขออนมุัติผู้วา่การขยายเวลาตอ่ไปอีกครัง้ละสิบห้าวนั 
แตท่ัง้นีไ้ม่เกินสามครัง้ 
  ข้อ ๔๐ การสอบสวน การแตง่ตัง้กรรมการ การรวบรวมพยานหลกัฐาน ตลอดจน
กิจการอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ี
ผู้วา่การก าหนด โดยอนมุติัของคณะกรรมการ 
  ข้อ ๔๑ พนกังานผู้ใดกระท าผิดวินยัอนัเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชดัแจ้ง ดงัต่อไปนี ้
ให้ผู้ว่าการมีอ านาจพิจารณาสัง่ลงโทษ ไล่ออกหรือ ให้ออกได้โดยไม่ต้องตัง้กรรมการสอบสวน คือ 
   (๑) ท าความผิดต้องรับโทษจ าคกุหรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคกุ โดยค าพิพากษา
ถึงท่ีสดุให้จ าคกุหรือให้รับโทษท่ีหนกักวา่จ าคกุ เว้นแตค่วามผิดท่ีเป็นลหโุทษหรือความผิดอนัได้
กระท าโดยประมาท ท่ีไม่เสียหายแก่งานเก่ียวกบัหน้าท่ีของตน 
   (๒) ต้องค าพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลายเพราะท าหนีสิ้นขึน้ด้วยความ
ทจุริต 
 



๑๕ 

 

 
   (๓) ทจุริตต่อหน้าท่ีการงาน และให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้บงัคบับญัชา หรือ
คณะกรรมการสอบสวนท่ีผู้ว่าการแตง่ตัง้ 
   (๔) ละทิง้หน้าท่ีหรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกนัเกินเจ็ดวนัท าการและ
ผู้บงัคบับญัชา ได้ด าเนินการสืบสวนแล้ว เหน็วา่ไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
  ข้อ ๔๒ พนกังานผู้ใดกระท าผิดวินยัท่ียงัไม่ถึงขัน้เป็นการกระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง
ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสม
กบัความผิด ถ้ามีเหตอุนัควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แตส่ าหรับการ
ลงโทษภาคทณัฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินยัเลก็น้อย หรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน ซึง่ยังไม่ถึงกบั
จะต้องถกูลงโทษตดัเงินเดือน 
  ในกรณีกระท าผิดวินยัเลก็น้อยและเป็นความผิดครัง้แรก ถ้าผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอ านาจ
ลดขัน้เงินเดือน หรือตดัเงินเดือน เหน็วา่มีเหตอุนัควรงดโทษ จะงดโทษโดยวา่กลา่วตกัเตือนหรือให้ท า
ทณัฑ์บนเป็นหนงัสือไว้ก่อนก็ได้ 
  โทษลดขัน้เงินเดือนหรือโทษตดัเงินเดือน ผู้บงัคบับญัชาจะลงโทษผู้กระท าผิดวินยัได้
ตาม    หลกัเกณฑ์ท้ายข้อบงัคบันี ้
  ข้อ ๔๓ การสัง่ลงโทษพนกังานท่ีกระท าผิดวินยั ถ้าเป็นพนกังานต าแหนง่
ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ไป ให้ผู้ว่าการเสนอขอรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 
เม่ือได้รับความเหน็ชอบแล้ว จงึจะสัง่ลงโทษได้ 

  ข้อ ๔๔ ให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีดแูลระมดัระวงัพนกังานในบงัคบับญัชาให้ปฏิบติั
ตามวินยั ถ้ารู้วา่ผู้ใต้บงัคบับญัชากระท าผิดวินยั และพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดของพนกังานผู้นัน้
อยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษได้ ก็ให้สัง่ลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนัน้ควรจะต้องได้รับโทษสงูกวา่ท่ี
ตนมีอ านาจสัง่ลงโทษ ก็ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไป เพ่ือพิจารณาสัง่ลงโทษตามควร
แก่กรณี 
  ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดไม่รายงานการกระท าผิดวินยัของผู้ใต้บงัคบับญัชา หรือไม่จดัการ
ลงโทษผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีกระท าผิดวินยั หรือจดัการลงโทษไม่เป็นการสจุริต ให้ถือวา่ผู้บงัคบับญัชา
นัน้กระท าผิดวินยั 
  ข้อ ๔๕ การลงโทษผู้สัง่ลงโทษต้องลงโทษให้เหมาะสมกบัความผิด และต้องไม่สัง่
การโดยพยาบาทหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ ท่ีไม่มีความผิด ในค าสัง่ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถกู
ลงโทษกระท าผิดวินยัในกรณีใด และผิดตามข้อใดแหง่ข้อบงัคบันี ้
 



๑๖ 

 

 
  ข้อ ๔๖ เม่ือผู้ มีอ านาจลงโทษได้สัง่ลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษตอ่
ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงผู้ว่าการ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ว่าการเป็นผู้สัง่ลงโทษ 
  ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาของผู้ถกูลงโทษ ซึง่มีต าแหนง่เหนือผู้สัง่ลงโทษเห็นวา่การ
ลงโทษหรือการด าเนินการทางวินยันัน้ไม่ถกูต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ผู้บงัคบับญัชาดงักล่าวมีอ านาจ
สัง่ลงโทษ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษได้ แตถ้่าจะเพ่ิมโทษแล้วโทษท่ีสัง่เพ่ิมขึน้รวมกบัท่ีสัง่ไว้เดิม
ต้องไม่เกินอ านาจของผู้สัง่ใหม่นัน้ 
  ข้อ ๔๗ พนกังานผู้ใดมีกรณีถกูกลา่วหาว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้
กรรมการสอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยั เว้นแต่ความผิดลหโุทษ 
หรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท ถ้าผู้บงัคบับญัชาพิจารณาเห็นว่า หากให้คงอยู่ในหน้าท่ี
ระหวา่งการสอบสวนพิจารณาหรือระหว่างด าเนินคดี จะเป็นการเสียหายแก่งานของ กปภ. ให้
รายงานผู้วา่การเพ่ือพิจารณาสัง่ให้ผู้นัน้พกังานหรือออกจากงานไว้ก่อน 
  ข้อ ๔๘ เม่ือการพิจารณาสอบสวนเสร็จสิน้หรือคดีถึงท่ีสดุแล้ว ผลปรากฏวา่ผู้ถกูสัง่
พกังานหรือออกจากงานไว้ก่อนมิได้กระท าผิด หรือกระท าผิดไม่ถึงกบัจะต้องถกูลงโทษให้ออกหรือไล่
ออก และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากงานด้วยเหตอ่ืุน ให้ผู้ว่าการสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบติังานใน
ต าแหนง่เดิมหรือต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัท่ีต้องใช้คณุสมบติัเฉพาะท่ีผู้นัน้มีอยู่ 
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ ผู้ถกูสัง่พกังานหรือออกจากงานไว้ก่อน มีความผิดท่ีจะต้องถกู
ลงโทษให้ออกหรือไลอ่อก ให้เปล่ียนแปลงค าสัง่พกังานไว้ก่อนเป็นค าสัง่ลงโทษให้ออกหรือไลอ่อก 
แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๔๙ การจา่ยเงินเดือนระหว่างพกังานหรือออกจากงานไว้ก่อน ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของ กปภ. วา่ด้วยการนัน้ 
  ข้อ ๕๐ พนกังานผู้ถกูลงโทษเพราะกระท าผิดวินยัหรือถกูสัง่ให้ออกจากงานด้วยเหตุ
ใดๆ เว้นแตใ่ห้พกังาน หรือออกจากงานไว้ก่อนตามข้อ ๔๗ หากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้
มีสิทธ์ิอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษหรือค าสัง่ให้ออกจากงานนัน้ได้ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี ้แตถ้่า
ปรากฏวา่การอทุธรณ์นัน้เป็นอทุธรณ์เทจ็ให้ถือวา่เป็นความผิดวินยั 
  ข้อ ๕๑ การอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษหรือค าสัง่ให้ออกจากงาน ให้ท าเป็นหนงัสือลง
ลายมือช่ือผู้อทุธรณ์ และให้อทุธรณ์ได้ส าหรับตนเองเทา่นัน้ จะอทุธรณ์แทนคนอ่ืนหรือมอบหมายให้
คนอ่ืนอทุธรณ์แทนไม่ได้ 
 
 



๑๗ 

 

 
  ข้อ ๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการอทุธรณ์ ผู้ถกูลงโทษอาจขอตรวจหรือคดัรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ สว่นบนัทกึถ้อยค าพยานบคุคลหรือเอกสารอ่ืน ให้อยู่ใน
ดลุพินิจของผู้ว่าการท่ีจะอนญุาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในทางการรักษาวินยัของ
พนกังาน เหตผุลและความจ าเป็น เป็นเร่ืองๆ ไป 
  ข้อ ๕๓ การอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน ให้
อทุธรณ์ภายในก าหนดสิบห้าวนันบัแตว่นัทราบค าสัง่ โดยอทุธรณ์ตอ่ผู้ว่าการหรือประธานกรรมการ 
กปภ. แล้วแตก่รณี ดงันี ้
   (๑) ในกรณีท่ีผู้วา่การเป็นผู้สัง่ลงโทษ ให้อทุธรณ์ตอ่ประธานกรรมการ กปภ. 
และให้ประธานกรรมการ กปภ. เป็นผู้ พิจารณาวินิจฉยัสัง่การ 
   (๒) ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาอ่ืนเป็นผู้สัง่ลงโทษ ให้อทุธรณ์ตอ่ผู้วา่การ และให้
ผู้วา่การเป็นผู้ พิจารณาวินิจฉยัสัง่การ 
  ข้อ ๕๔ การอทุธรณ์ตามข้อ ๕๓ ให้ย่ืนหนงัสืออทุธรณ์พร้อมด้วยส าเนาถกูต้องหนึง่
ฉบบัตอ่ผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็นผู้ สัง่ลงโทษ และให้ผู้บงัคบับญัชานัน้สง่หนงัสืออทุธรณ์พร้อมด้วย
ส านวนการสอบสวนพิจารณาโทษ และค าชีแ้จงของตนถ้าจะพงึมีตอ่ไปยงัผู้ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉยั
สัง่การตาม     ข้อ ๕๗ ภายใน เจด็วนันบัแตว่นัได้รับหนงัสืออทุธรณ์ 
  ข้อ ๕๕ ให้ผู้ มีอ านาจตามข้อ ๕๓ พิจารณาวินิจฉยัสัง่การให้เสร็จภายในสิบห้าวนันบั
แตว่นัได้รับหนงัสืออทุธรณ์และส านวนการพิจารณาโทษ 
  ข้อ ๕๖ ในกรณีท่ีผู้ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัสัง่การตามข้อ ๕๓ พิจารณาเหน็วา่การ
สัง่ลงโทษเหมาะสมแก่ความผิดแล้ว ก็ให้สัง่ยกอทุธรณ์ หรือถ้าเหน็วา่ การสัง่ลงโทษนัน้ไม่ถกูต้อง 
หรือไม่เหมาะสมก็ให้สัง่เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี 
  เม่ือผู้ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัสัง่การตามข้อ ๕๓ ได้พิจารณาวินิจฉยัสัง่การแล้ว ให้
แจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้พิจารณาวินิจฉยัสัง่การ ค าวินิจฉยัสัง่
การดงักลา่วให้เป็นท่ีสดุ 
  ข้อ ๕๗ การอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษให้ออกหรือไลอ่อก เว้นแตใ่ห้พกังานหรือออกจาก
งานไว้ก่อนตามข้อ ๔๗ ให้อทุธรณ์ตอ่ประธานกรรมการ กปภ. ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบค าสัง่
นัน้ หนงัสืออทุธรณ์จะย่ืนตอ่ประธานกรรมการ กปภ. โดยตรงหรือจะย่ืนผ่านผู้ว่าการก็ได้ 
  ในกรณีท่ีย่ืนหนงัสืออทุธรณ์ตอ่ประธานกรรมการ กปภ. โดยตรงให้ประธานกรรมการ 
กปภ. แจ้งให้ กปภ. สง่ส านวนการพิจารณาโทษไปประกอบการพิจารณาวินิจฉยัสัง่การ ในกรณีท่ีย่ืน
หนงัสืออทุธรณ์ผา่นผู้ว่าการให้น าข้อ ๕๔ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 



๑๘ 

 

 
  ให้ประธานกรรมการ กปภ. พิจารณาวินิจฉยัสัง่การให้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัได้รับส านวนการพิจารณาโทษ เว้นแตใ่นกรณีซึง่จะพิจารณาให้เสร็จทนัภายในก าหนดนัน้ไม่ได้ ก็
ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวนั 
  ข้อ ๕๘ การพิจารณาอทุธรณ์ตามข้อ ๕๗ ให้น าข้อ ๕๖ วรรคหนึง่ มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 
  เม่ือประธานกรรมการ กปภ. ได้พิจารณาวินิจฉยัสัง่การไปประการใดแล้ว ให้แจ้งให้         
ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้พิจารณาวินิจฉยัสัง่การ ค าวินิจฉยัสัง่การ
ดงักลา่วให้เป็นท่ีสดุ 
  ในกรณีท่ีสัง่ให้ผู้อทุธรณ์กลบัเข้าท างาน ให้น าข้อ ๔๘ วรรคหนึง่ และข้อ ๔๙ มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 
 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๕๙ บญัชีอตัราเงินเดือนของพนกังานตามข้อบงัคบันี ้ให้ใช้บงัคบัได้ไปพลางก่อน
จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะให้ความเหน็ชอบ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ี
คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดขึน้นัน้ 
 
           ประกาศ ณ วนัท่ี  ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
        จ ารูญ ปิยมัปตุระ 
                                                                    (นายจ ารูญ ปิยมัปตุระ) 

ประธานกรรมการการประปาสว่นภมิูภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
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(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๓๐ ลงวนัท่ี  ๒๘ กนัยายน  ๒๕๕๒) 
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(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๓๐ ลงวนัท่ี  ๒๘ กนัยายน  ๒๕๕๒) 
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(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๒๗ ลงวนัท่ี  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐) 
 



๒๘ 
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(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ ฉบบัท่ี ๑ ลงวนัท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๒๒) 


