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ระเบียบการประปาส่วนภูมภิาค 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
-------------- 

 
  อาศยัอ านาจตามความในข้อ ๔๐ แห่งข้อบงัคบัการประปาส่วนภมิูภาค ว่าด้วยการ
ก าหนดต าแหน่ง อตัราเงินเดือน การบรรจ ุการแต่งตัง้ การเล่ือนขัน้เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบ
วินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ .ศ. ๒๕๒๒ และโดยอนุมัติของ
คณะกรรมการผู้วา่การออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบสวนทางวินยั พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี ้ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้
       “ผู้ปฏิบติังาน” หมายความวา่ พนกังานและลกูจ้างของการประปาสว่นภมิูภาค 
 

หมวด ๑ 
การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

 
          ๑ข้อ ๔ การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตัง้จากผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต าแหน่ง
หน้าท่ีและความรู้เหมาะสม โดยให้มีประธานกรรมการและกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน 
ประธานกรรมการ ต้องด ารงต าแหนง่ไม่ต ่ากวา่หรือด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ผู้ถกูกลา่วหา 
  ถ้าผู้ ถูกกล่าวหาเป็นผู้ ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ ผู้ ช่วยผู้ ว่าการ หรือเทียบเท่าขึน้ไป 
คณะกรรมการการประปาส่วนภมิูภาค จะสัง่การให้แต่งตัง้บุคคลอ่ืน ซึ่งมิได้เป็นผู้ปฏิบติังานเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  เม่ือมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการ            
จะด ารงต าแหนง่ระดบัต ่ากวา่ หรือเทียบได้ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น
ประธานกรรมการ 
 

                                                 
๑ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบบัท่ี ๒ ข้อ ๓ ลงวนัท่ี ๑๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 



 ๒ 
 
          ๒ข้อ ๕ ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ต้องระบุช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
เร่ืองท่ีกลา่วหา ช่ือและต าแหนง่ของผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานกุาร 
(ถ้ามี) ทัง้นีใ้ห้มีสาระส าคญัตามแบบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ท้ายระเบียบนี ้
  การเปล่ียนแปลงต าแหนง่ของผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ ไม่กระทบถึงการแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่ 
  ข้อ ๖ เม่ือได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สัง่แตง่ตัง้ด าเนินการดงันี  ้
  (๑) แจ้งค าสั่งนัน้พร้อมส าเนาค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยพลนั แต่ถ้าไม่อาจแจ้งให้ทราบได้ ให้ปิดส าเนาค าสัง่ไว้ ณ ท่ีท างานของผู้ถูกกล่าวหาและ
แจ้งเป็นหนงัสือน าสง่ส าเนาค าสัง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลกัฐานของ กปภ. 
  (๒) ส่งเร่ืองราวท่ีกล่าวหาทัง้หมดพร้อมส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
และหลกัฐานการแจ้งให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ ไปให้ประธานกรรมการโดยเร็ว และให้ประธานกรรมการ
แจ้งให้กรรมการทราบโดยเร็วด้วย หลักฐานการรับทราบค าสั่งของประธานกรรมการ ให้รวมไว้          
ในส านวนการสอบสวน 
 

หมวด ๒ 
การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 

 
  ข้อ ๗ ผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนได้เม่ือมีสาเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) เป็นผู้ ท่ีได้รู้เหน็เหตกุารณ์ในเร่ืองท่ีสอบสวน 
  (๒) เป็นผู้มีสาเหตโุกรธเคืองกบัผู้ถกูกลา่วหา 
  (๓) เป็นผู้มีผลประโยชน์ได้เสียในเร่ืองท่ีสอบสวนนัน้ 
  (๔) เป็นบพุการีหรือผู้ สืบสนัดานหรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาของคูก่รณี 
  การคดัค้านคณะกรรมการสอบสวน ให้ท าเป็นหนงัสือแสดงเหตผุลท่ีคดัค้านเสนอต่อ
ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนภายในเจด็วนันบัแตว่นัท่ีทราบค าสัง่แตง่ตัง้ 
 
 

                                                 
๒ แก้ไขโดยระเบียบฯ ฉบบัท่ี ๒ ข้อ ๔ ลงวนัท่ี ๑๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 



 ๓ 
 

  ในกรณีท่ีมีการคดัค้านคณะกรรมการสอบสวน ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้สัง่แต่งตัง้ท่ีจะ
สัง่เปล่ียนแปลงได้ตามควรแก่กรณี โดยให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านชีแ้จงประกอบด้วยถ้าเห็นว่าการ
คดัค้านนัน้มีเหตผุลอนัควรฟังได้ หรือจะสัง่ยกค าร้องคดัค้านนัน้เสียก็ได้ถ้าเหน็วา่การคดัค้านัน้ไม่มี 
เหตผุลอนัสมควรรับฟัง หรือเห็นว่าแม้จะให้ผู้ถูกคดัค้านร่วมเป็นกรรมการสอบสวนต่อไปก็ไม่ท าให้
เสียความเป็นธรรม แล้วแจ้งให้ผู้ ถูกกล่าวหาท่ีคัดค้านทราบพร้อมทัง้ส่งค าวินิจฉัย นัน้ใ ห้
คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวน 
  ในกรณีท่ีมีการคดัค้านคณะกรรมการสอบสวน และผู้สัง่แต่งตัง้ยังมิได้วินิจฉัยชีข้าด 
ห้ามมิให้ผู้ ท่ีถกูคดัค้านร่วมในการสอบสวน 
  ข้อ ๘ ในกรณีท่ีเหน็สมควรหรือจ าเป็น ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน จะมีค าสัง่
เปล่ียนตัวประธานกรรมการหรือกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือทัง้คณะ  หรือแต่งตัง้เพ่ิมหรือลดให้
น้อยลง ก็ให้กระท าได้ แตต้่องชีแ้จงเหตผุลไว้ในค าสัง่นัน้ กรณีเชน่นีใ้ห้น าความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ 
๖ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือน
การสอบสวนท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
 

หมวด ๓ 
การสอบสวน 

 
  ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนเร่ิมท าการสอบสวนโดยมิชกัช้า จะท าการสอบสวน 
ณ ท่ีใด เวลาใด แล้วแตค่ณะกรรมการสอบสวนจะเหน็สมควร โดยผู้ถกูกลา่วหาไม่จ าต้องอยู่ด้วย 
  ข้อ ๑๐ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้ทราบ
ข้อเทจ็จริงและพฤติการณ์ตา่งๆ อนัเก่ียวกบัความผิดท่ีกลา่วหา 
  เอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้ใช้ต้นฉบบัท่ีแท้จริง แต่ถ้า
มีความจ าเป็นไม่อาจน าต้นฉบับมาได้ จะใช้ส าเนาท่ีกรรมการหรือเลขานุการในคณะกรรมการ
สอบสวน หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัเอกสารนัน้รับรองวา่เป็นส าเนาท่ีถกูต้องก็ได้ 
  ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้า       
ไม่เกินสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีประธานการสอบสวนได้รับทราบค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
 
 
 



 ๔ 
 
  ถ้ามีความจ าเป็นซึง่จะสอบสวนให้เสร็จภายในก าหนดในวรรคหนึ่งไม่ได้ ก็ขยายเวลา
การสอบสวนได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน ทัง้นีใ้ห้แสดงเหตท่ีุต้องขยายเวลานัน้ไว้ในส านวนการสอบสวน
ด้วย แตถ้่าขยายเวลาแล้วยงัสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ให้ประธานกรรมการสอบสวนขออนมุัติผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนขยายเวลาตอ่ไปอีกครัง้ละสิบห้าวนั แตท่ัง้นีไ้ม่เกินสามครัง้ 
  ข้อ ๑๒ ในการสอบสวนปากค าบุคคล ต้องมีคณะกรรมการนั่งสอบสวนอย่างน้อย
สองคนจงึจะถือวา่เป็นองค์คณะในการสอบสวน 

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมหรือเข้าฟัง
การสอบสวน เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเรียกมาเพ่ือให้ถ้อยค า หรือเชิญมาเข้าร่วมใน
การสอบสวนเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวน 
  ข้อ ๑๓ การสอบสวนปากค าบุคคล ให้บนัทึกถ้อยค าเป็นหนงัสือแสดงช่ือ ท่ีอยู่ อาย ุ
อาชีพ สัญชาติและศาสนาของผู้ ให้ถ้อยค า และช่ือของกรรมการผู้ นั่งสอบสวนทุกคน ตามแบบ 
(กปภ.บค.๑๐) แนบท้ายระเบียบนี ้เม่ือได้สอบสวนบนัทึกถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ ให้ถ้อยค าฟ้อง
หรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอา่นเองก็ได้ เม่ือรับวา่ถกูต้องก็ให้ผู้ ให้ถ้อยค าและกรรมการผู้นัง่สอบสวนทกุคนลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกถ้อยค านัน้ กรรมการผู้ ใดมิได้นั่งสอบสวนด้วย ห้ามมิให้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานท้ายบันทึกถ้อยค านัน้ ถ้าบนัทึกถ้อยค ามีหลายแผ่นก็ให้ผู้ ให้ถ้อยค าและ
กรรมการผู้นัง่สอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือช่ือไว้ทกุแผ่นด้วย ในกรณีผู้ ให้ถ้อยค าไม่ยอมลง
ลายมือช่ือ ให้บนัทกึเหตนุัน้ไว้ในบนัทกึถ้อยค านัน้ 
  ในการบนัทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบนัทึกข้อความทบั ถ้าจะต้องแก้ไขให้ใช้วิธี
ขีดฆา่หรือตกเติมและให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการผู้นัง่สอบสวนอย่างน้อยหนึง่คน ลงลายมือช่ือก ากับ
ไว้ทกุแหง่ 
  ในกรณีผู้ ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้น าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา ๙ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
  ข้อ ๑๔ การสอบสวนปากค าผู้ถกูกลา่วหา ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งและอธิบาย
ข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทัง้แจ้งให้ทราบด้วยว่าในการ
สอบสวนนีผู้้ถกูกลา่วหามีสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกล่าวหาและให้ถ้อยค า
หรือชีแ้จงข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างหรือน าพยานหลกัฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย แล้วให้ถามผู้
ถกูกลา่วหาวา่ได้กระท าผิดจริงหรือไม่อย่างไร 
 
 



 ๕ 
 
  ในกรณีท่ีผู้ ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าผิดจริงตามข้อกล่าวหา
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นสมควรท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์อนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวนนัน้โดยละเอียด จะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณี
ก็ได้ 
  ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพตามข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนการท าการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาทัง้หมด แล้วสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกล่าวหาทราบ โดยจะระบุช่ือพยานหรือไม่ก็ไ ด้ 
และให้โอกาสแก่ผู้ถูกล่าวหาท่ีจะให้ถ้อยค าหรือชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนน าพยานหลกัฐานมา
สืบแก้ข้อกลา่วหาได้ภายในเวลาอนัสมควร 
  การน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้าง
พยานหลกัฐานและขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลกัฐานนัน้มาก็ได้ 
  ข้อ ๑๕ ในการชีแ้จงข้อกล่าวหา ผู้ ถูกกล่าวหาจะให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ
สอบสวนหรือท าค าชีแ้จ้งเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผู้ถกูกลา่วหาย่ืนตอ่คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  ก่อนท่ีการสอบสวนเสร็จผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ให้ถ้อยค าหรือย่ืนค าชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหา
ไว้แล้ว จะขอให้ถ้อยค าหรือย่ืนค าชีแ้จงเพ่ิมเติมหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการ
สอบสวนอีกก็ได้ 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีท่ีผู้ ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ย่ืนค าชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควรแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนไปโดยไม่สอบสวนตัวผู้ ถูกกล่าวหาก็ได้         
แตต้่องบนัทกึเหตนุัน้ไว้ในส านวนการสอบสวน 
  ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกผู้ปฏิบติังานใน กปภ.ท่ีเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่การสอบสวนมาให้ถ้อยค าเป็นพยานในการสอบสวน และให้มีอ านาจเรียกเอกสารหรือ
วัตถุอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานจากหน่วยงานในสังกัด กปภ.มาประกอบการพิจารณาได้ด้วย          
การมาให้ถ้อยค าแก่คณะกรรมการสอบสวนของพยาน ให้ถือเป็นเวลาการปฏิบติังาน 
  ในกรณีบุคคลดงักล่าวในวรรคหนึ่งไม่มาหรือไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือไม่ยอมส่งมอบ
เอกสารหรือส าเนาท่ีรับรองวา่ถกูต้องหรือวตัถพุยานแก่คณะกรรมการสอบสวนโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 
ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนรีบรายงานผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณา
วินิจฉยัสัง่การตามควรแก่กรณี 
 



 ๖ 
 
  ในกรณีท่ีพยานไม่มาหรือไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
ไม่ได้ภายในเวลาอนัสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบพยานนัน้ก็ได้ แต่ต้องบนัทึกเหตนุัน้ไว้
ในส านวนการสอบสวน ทัง้นี ้เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีพยานไม่
สามารถมาได้ตามก าหนด หรือได้ตัวพยานมาให้ถ้อยค าก่อนการสอบสวนพยานจะสิน้สุดลง ก็ให้
ผอ่นผนัได้ตามควรแก่กรณี 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลกัฐานใดจะท าให้การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ คณะกรรมการสอบสวน           
จะงดการสอบสวนพยานนัน้เสียก็ได้ แตต้่องบนัทกึเหตนุัน้ไว้ในส านวนการสอบสวน 
  ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีการสอบสวนมีมลูว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงใน
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการสอบสวน
รายงานให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทราบโดยด่วน ถ้าผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
เห็นควรให้คณะกรรมการสอบสวนท่ีได้แต่งตัง้ไว้แล้วนัน้ ท าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเร่ืองอ่ืนท่ี
ปรากฏเพ่ิมขึน้นัน้ ก็ให้ท าเป็นค าสัง่เพ่ิมเติม โดยให้น าความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม ในกรณีเช่นนีใ้ห้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนรวมเป็นส านวนเดียวกันได้ แต่ถ้า      
ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเห็นควรแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนขึน้ใหม่ ก็ให้เป็นไปตามท่ี  
ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะสัง่ 
  ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีสอบสวนมีมูลพาดพิงไปถึงผู้ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมิได้ระบุตัวเป็นผู้ถูก
กลา่วหาตามค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ว่ามีส่วนร่วมกระท าผิดในเร่ืองท่ีสอบสวนนัน้ด้วย
ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด าเนินการตาม
ควรแก่กรณีโดยมิชกัช้า 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรให้
คณะกรรมการสอบสวนท่ีได้มีการแต่งตัง้ไว้แล้วท าการสอบสวนผู้ ท่ีมีส่วนร่วมกระท าผิดนัน้ด้วย ก็ให้
ด าเนินการตามข้อ ๕ และข้อ ๖ โดยอนุโลม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ใช้พยานหลักฐานท่ีได้ท าการสอบสวน
มาแล้วประกอบการพิจารณากรณีของผู้ มีส่วนร่วมกระท าผิดนัน้ได้เท่าท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็น
วา่ไม่ท าให้เสียความเป็นธรรม และให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเป็นส านวนเดียวกนัได้ 
  ในกรณีท่ีผู้ มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนได้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนคณะใหม่เพ่ือท าการสอบสวนผู้ มีส่วนร่วมกระท าผิด ให้ใช้พยานหลกัฐานท่ีคณะกรรมการ
สอบสวนเดิมได้ท าการสอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้เท่าท่ีคณะกรรมการสอบสวนท่ีตัง้ขึน้
ใหม่เหน็วา่ไม่ท าให้เสียความเป็นธรรม 



 ๗ 
 
  ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสดุชีข้าดเก่ียวกับผู้ถูกกล่าวหาคนใดว่า กระท า
ผิดในเร่ืองท่ีสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามค าพิพากษาของศาล
ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ ๑๔ วรรคสอง คณะกรรมการ
สอบสวนจะถือเอาค าพิพากษานัน้เป็นพยานหลักฐานโดยไม่สอบสวนพยานหลักฐานอย่างอ่ืน
สนับสนุนข้อกล่าวหาก็ได้ และถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ติดใจท่ีจะน าสืบแก้ข้อกล่าวหา คณะกรรมการ
สอบสวนจะฟังข้อเทจ็จริงท่ีปรากฏตามค าพิพากษานัน้โดยไม่ท าการสอบสวนพยานก็ได้ 
 

หมวด ๔ 
การประชุมปรึกษาและการรายงาน 

 
  ข้อ ๒๑ เม่ือการสอบสวนเสร็จสิน้ลงแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมปรึกษา
เพ่ือท ารายงานผลการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน โดยสรุปข้อเท็จจริ งและ
พยานหลักฐานต่างๆ แสดงเหตุและผลแห่งการกระท าผิดหรือไม่ได้กระท าผิดของผู้ ถูกกล่าวหา    
พร้อมทัง้เสนอความเหน็วา่ผู้ถกูกลา่วหาได้กระท าผิดวินยัอย่างไรหรือไม่โดยอาศยัพยานหลกัฐานและ
เหตผุลอย่างไร หากได้กระท าผิดให้แสดงว่าผู้กระท าผิดได้กระท าผิดข้อบังคับ ระเบียบการประปา
สว่นภมิูภาคข้อใด ฉบบัใด และควรรับโทษสถานใด หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้
ท าความเห็นแย้งติดไว้กับรายงานการสอบสวน รายงานการสอบสวนให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของส านวน
การสอบสวน และให้คณะกรรมการสอบสวนท าสารบาญส านวนการสอบสวนติดส านวนไว้ด้วย 
  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการและ
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน        
จึงจะเป็นองค์คณะประชุมปรึกษาได้ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็นประธาน ความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียง
หนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
  ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนมิใช่ผู้ว่าการ เม่ือคณะกรรมการ
สอบสวนท ารายงานการสอบสวนเสร็จและเสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว ให้ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานการสอบสวนนัน้ต่อผู้ว่าการ เพ่ือสัง่
การโดยมิชกัช้า 
 
 



 ๘ 
 
  ถ้าผู้สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า ควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ให้
ก าหนดประเด็นแล้วสั่งให้ประธานกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม การสอบสวน
เพ่ิมเติมให้กระท าให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวนันบัแต่วันท่ีได้รับค าสั่ง แต่ถ้าไม่สามารถสอบสวนให้
แล้วเสร็จเพราะมีความจ าเป็นบางประการ ให้ขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 
ทัง้นีต้้องแสดงเหตท่ีุต้องขยายเวลานัน้ไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 
  ข้อ ๒๓ ในกรณีท่ีผู้วา่การเป็นผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เม่ือคณะกรรมการ
สอบสวนท ารายงานการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานการสอบสวนนัน้
ตอ่ผู้วา่การเพ่ือสัง่การโดยมิชกัช้า 
  ถ้าผู้ ว่าการเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติม ให้น าความในข้อ ๒๒ มาใช้บังคับ    
โดยอนโุลม 
  ข้อ ๒๔ การสั่งลงโทษผู้ กระท าผิดวินัยทุกกรณี เม่ือผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้ว      
ให้รายงานผลการลงโทษต่อผู้ บังคับบัญชาตามล าดับชัน้จนถึงผู้ ว่าการ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ว่าการ               
เป็นผู้สัง่ลงโทษ 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

วิทยา  เพียรวิจิตร 
(นายวิทยา  เพียรวิจิตร) 

ผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 
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ค าส่ังการประปาส่วนภูมภิาค 

ที่............/.............. 
เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

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

  ด้วย....................(๑)................รหสัประจ าตวั...................ต าแหนง่.....(๒).......... 
ชัน้............สงักดั.....................................(๓)............................................................................ 
มีกรณีถกูกลา่วหาวา่กระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงเร่ือง..............................(๔).............................. 
..................................................................................................... ......................................... 
  อาศยัอ านาจตามความในข้อ  ๓๙  แหง่ข้อบงัคบัการประปาส่วนภมิูภาค  ว่าด้วยการ
ก าหนดต าแหน่ง   อัตราเงินเดือน  การบรรจุ  การแต่งตัง้  การเล่ือนขัน้เงินเดือน  การถอดถอน  
ระเบียบวินัย  การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักง าน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  จึงแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั  เพ่ือสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเร่ืองดังกล่าว  ประกอบด้วยบุคคล
ดงัตอ่ไปนี ้
  ....................................(๕).............................เป็นประธานกรรมการ 
  ......................................................................เป็นกรรมการ 

ฯลฯ 
  ......................................................................เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
  ......................................................................เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร  (ถ้ามี) 
  ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินยั  ด าเนินการสอบสวนพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในระเบียบการประปาสว่นภมิูภาค  ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนทางวินยั  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วเสนอส านวนสอบสวนมาเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการ  ต่อไป 
   สัง่    ณ    วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ............... 
 

      .........................(๖)....................... 
      (...................................................)  
      .................................................... 



 ๑๐ 
 
หมายเหตุ (๑)  ระบช่ืุอผู้ถกูกล่าว  รหสัประจ าตวัพนกังาน / ลกูจ้าง 
  (๒)  เป็นพนกังาน/ลกูจ้าง  ต าแหนง่และชัน้ในขณะถกูตัง้กรรมการสอบสวน 
  (๓)  ส านกังานประปา/กอง  ฝ่าย/ส านกังานประปาเขต 
  (๔)  ระบเุร่ืองท่ีกลา่วหา  ถ้ากลา่วหาหลายเร่ืองให้ระบทุกุเร่ือง 
  (๕)  ระบช่ืุอและต าแหนง่ของกรรมการ 
  (๖)  ลายมือช่ือ  ช่ือ  ต าแหนง่ของผู้ ท่ีมีอ านาจแตง่ตัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


