
๑ 

ข้อบังคับการประปาส่วนภมูภิาค 
ว่าด้วยการกําหนดตาํแหน่ง อัตราเงนิเดือน การบรรจุ การแต่งตั !ง การเลื#อนขั !นเงนิเดอืน 

การถอดถอน ระเบียบวนัิย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
----------------- 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค 
พ.ศ.๒๕๒๒ คณะกรรมการวางข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี " 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี "เรียกว่า “ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกําหนด
ตําแหน่งอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั "ง การเลื$อนขั "นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย             
การลงโทษและการอทุธรณ์การลงโทษของพนกังาน พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบงัคบันี "ตั "งแตว่นัที$  ๒๗ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ผู้ ว่าการมีอํานาจวางระเบียบหรือออกคําสั$งใดๆ เพื$อปฏิบัติงานตาม
ข้อบงัคบันี " 

หมวด ๑ 
ตาํแหน่งพนักงาน 

  ข้อ ๔ ตําแหน่งพนกังาน มีดงัตอ่ไปนี " 
(๑) ผู้วา่การ 
(๒) รองผู้วา่การ 
(๓) ผู้ ช่วยผู้วา่การ 
(๔) ผู้อํานวยการฝ่าย 
(๕) ผู้ ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย 
(๖) ผู้อํานวยการกอง 
(๗) ผู้ ช่วยผู้อํานวยการกอง 
(๘) หวัหน้ากอง 
(๙) ผู้ ช่วยหวัหน้ากอง 
(๑๐) หวัหน้าแผนก 
(๑๑) หวัหน้าหมวด 
(๑๒) ประจําแผนก 
(๑๓) เสมียน 



๒ 
 

ข้อ ๕ ตําแหน่งที$ เรียกชื$ออย่างอื$น ซึ$งกําหนดให้เทียบเท่ากับตําแหน่งในข้อ ๔             
ให้เป็นไปตามบญัชีเทียบตําแหน่งของพนกังานท้ายข้อบงัคบันี " 
 

หมวด ๒ 
อัตรากําลังและอัตราเงนิเดือน 

ข้อ ๖ การกําหนดอัตรากําลังให้เป็นไปตามที$ผู้ ว่าการกําหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

๑ข้อ ๗ อัตราเงินเดือนขั "นตํ$าและขั "นสงูของพนักงานในตําแหน่งและระดับชั "นต่างๆ      
ให้เป็นไปตามบญัชีหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และสําหรับอตัราเงินเดือนของพนกังานให้เป็นไปตาม
โครงสร้างอตัราเงินเดือนพนกังานการประปาสว่นภมิูภาค ท้ายข้อบงัคบันี " 

 
หมวด ๓ 

การบรรจุและการแต่งตั !ง 
ข้อ ๘ ผู้ ที$จะเป็นพนกังานต้องมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบติัสําหรับตําแหน่ง

ตามที$ กปภ.กําหนดและต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี " 
(๑) สญัชาติไทย 

   (๒) อายไุม่ตํ$ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 
   ๒(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั$นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที$กําหนดในกฎ ก.พ. 

(๔) ไม่เป็นผู้ อยู่ในระหว่างถูกสั$งให้พักราชการ หรือถูกสั$งให้พักงานจาก
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(๖) ไม่เป็นผู้ มีหนี "สินล้นพ้นตวั 
(๗) ไม่เคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
(๘) ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทําผิดวินยั

จากราชการ จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
   (๙) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที$สดุให้จําคกุ เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที$ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

                                                   
  ๑แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๑  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  ๒แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๒  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๑๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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ข้อ ๙ ผู้ ที$ขาดคณุสมบัติตามข้อ ๘ (๘) (๙) ถ้าได้ออกจากงานเกินสามปีแล้ว              
ถ้าผู้ ว่าการพิจารณาเห็นว่า ผู้ นั "นได้กลับตัวประพฤติเป็นคนดี และหากผู้นั "นเข้าปฏิบัติงานจะเป็น
ประโยชน์แก่ กปภ.จะยกเว้นให้เฉพาะรายก็ได้ แตต้่องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ มติของ
คณะกรรมการในการประชุมพิจารณายกเว้นดังกล่าวนี "ต้องเป็นเอกฉันท์ และการลงมติให้กระทํา             
โดยลงคะแนนลบั 
  ข้อ ๑๐ การบรรจุ การแต่งตั "ง การเลื$อนตําแหน่ง ตลอดจนวิธีการคัดเลือก                  
สอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัเพื$อบรรจ ุแต่งตั "งหรือเลื$อนตําแหน่งพนกังานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที$ผู้วา่การกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  ๓ข้อ ๑๑ ผู้ ว่าการมีอํานาจที$จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ผู้ ได้รับการบรรจ ุ
หรือแต่งตั "งให้ดํารงตําแหน่งใด วางเงินประกันหรือหลกัประกันความเสียหาย หรือให้มีผู้ คํ "าประกัน             
ก็ได้ 
  ข้อ ๑๒ พนักงานซึ$งได้รับการบรรจุ แต่งตั "ง หรือเลื$อนตําแหน่ง ให้ได้รับเงินเดือน       
ในอตัราขั "นตํ$าของตําแหน่งที$ได้รับการบรรจ ุแตง่ตั "ง หรือเลื$อนตําแหน่งแล้วแตก่รณี เว้นแต ่
   (๑) ผู้นั "นได้รับเงินเดือนสงูกว่าขั "นตํ$าของตําแหน่งนั "นแล้ว ให้ได้รับเงินเดือน
เท่าเดิม 
   (๒) การบรรจุผู้ มีประสบการณ์หรือมีความเชี$ยวชาญเป็นพิเศษ หรือได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที$ผู้วา่การกําหนด 
  ข้อ ๑๓ พนักงานผู้ ใดออกจากงานเพื$อไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย            
การรับราชการทหาร เมื$อผู้ นั "นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย หากประสงค์จะเข้า
ปฏิบัติงานใน กปภ. ภายในกําหนดเวลาหนึ$งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร               
ให้ผู้วา่การสั$งบรรจไุด้โดยให้ได้รับเงินเดือนไม่สงูกวา่ก่อนที$ไปรับราชการทหาร 
  ข้อ ๑๔ ผู้ซึ$งเคยเป็นพนกังาน แต่ได้ลาออกหรือ กปภ. สั$งให้ออกโดยไม่มีความผิด 
ประสงค์จะเข้าทํางานใหม่ หากผู้ว่าการเห็นสมควรจะพิจารณาสั$งบรรจใุนตําแหน่งที$ว่างก็ได้ โดยให้
ได้เงินเดือนในอตัราไม่สงูกวา่ที$เคยได้รับอยู่ครั "งสดุท้ายก่อนจะออกจาก กปภ. 

๔ข้อ ๑๕ ถ้าตําแหน่งพนกังานวา่งลง ผู้วา่การจะสั$งให้พนกังานที$เห็นสมควรรักษาการ
ในตําแหน่งที$วา่งเป็นการชั$วคราวก็ได้ เว้นแตตํ่าแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ "นไป ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

                                                   
  

๓แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๔  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
  ๔แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๒๓  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๓  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 



๔ 
 

ในกรณีที$มีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้ ว่าการจะสั$งพนักงานผู้ ใดผู้ หนึ$งรักษาการใน
ตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ "นไปที$ว่างลง เป็นการชั$วคราวไม่เกินหกสิบวันก็ได้                 
แล้วนําเสนอคณะกรรมการเพื$อทราบ 

ผู้ รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ$งและวรรคสอง จะต้องมีคุณสมบัติสําหรับ
ตําแหน่งที$รักษาการในกรณีที$มีการกําหนดคณุสมบติัสําหรับตําแหน่งไว้ และไม่เป็นผู้ รักษาการใน
ตําแหน่งอื$นอีก ในขณะนั "น ทั "งนี "โดยให้ผู้ รักษาการในตําแหน่งดงักล่าวมีอํานาจหน้าที$ตามตําแหน่งที$
รักษาการนั "น 

หมวด ๔ 
การออกจากตาํแหน่ง 

  ข้อ ๑๖ พนกังานพ้นจากตําแหน่ง เมื$อ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
   (๓) อายหุกสิบปีบริบรูณ์ 
   (๔) ถกูสั$งให้ออกโดยไม่มีความผิด 
   (๕) ถกูสั$งลงโทษไลอ่อกหรือให้ออก 
   (๖) ขาดคณุสมบติัข้อหนึ$งข้อใดตามข้อ ๘ 
  ข้อ ๑๗ พนักงานผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื$นหนังสือขอลาออก                
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาชั "นต้น เพื$อพิจารณาและเมื$อผู้ว่าการสั$งอนญุาตแล้วจึงให้ออกจากงานตามที$ได้รับ
อนญุาต 
  ในกรณีที$พนักงานผู้ ใดขอลาออกเพื$อดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือสมัคร                   
รับเลือกตั "ง  ให้การลาออกมีผลนบัตั "งแตว่นัที$ผู้นั "นขอลาออก 
  นอกจากกรณีตามวรรคสองถ้าผู้ว่าการเห็นว่าจําเป็นเพื$อประโยชน์แก่งานของ กปภ.      
จะยบัยั "งการอนญุาตให้ลาออกได้เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวนั นบัแตว่นัที$ขอลาออกก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ถ้าผู้ ขอลาออกมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ผู้ ว่าการจะยับยั "ง                 
การอนญุาตให้ลาออกไว้เพื$อรอฟังผลของเรื$องที$ถกูลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัก็ได้ 
  ถ้าผู้ขอลาออกมีกรณีถกูลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถกูฟ้องหรือ
ถกูกลา่วหาวา่กระทําความผิดอาญา ซึ$งมิใช่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท         
ห้ามมิให้สั$งอนญุาตการลาออก แตเ่มื$อเรื$องถึงที$สดุแล้ว ผู้ขอลาออกไม่ถกูลงโทษไล่ออก หรือให้ออก      
จะยบัยั "งการลาออกเพราะเหตนุั "นอีกไม่ได้ 
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  ข้อ ๑๙ พนกังานผู้ ใดมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ในปีงบประมาณใด ให้ออกจากงาน
ในวนัถดัจากวนัสิ "นปีงบประมาณนั "น 
  ข้อ ๒๐ เมื$อผู้วา่การเห็นสมควรอาจสั$งให้พนกังานออกจากงานในกรณีตอ่ไปนี "ได้ คือ 
   (๑) เมื$อผู้นั "นเจ็บป่วยและแพทย์ลงความเห็นวา่ไม่สามารถปฏิบติังาน หรือไม่
สมควรให้อยู่ปฏิบติังานตอ่ไป 
   (๒) เมื$อผู้นั "นลาเกินกําหนดที$ระบุไว้ในระเบียบเกี$ยวกบัการลา และมิได้รับ
อนญุาต ให้ลาตอ่ไปอีก 
   (๓) เมื$อพนักงานผู้ ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตใุดๆ ในอนัที$จะปฏิบัติ
หน้าที$ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที$ และผู้ ว่าการได้แต่งตั "งกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรสั$งให้ออกจากงาน 
   (๔) เมื$อพนักงานผู้ ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้างแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่ากระทําผิดที$จะถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก แต่คณะกรรมการ
สอบสวนมีความเห็นวา่มีมลทินมวัหมอง ไม่สมควรจะให้อยู่ปฏิบติังานตอ่ไป 
   (๕) เมื$อพนักงานผู้ ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สุด สําหรับ
ความผิดลหโุทษหรือความผิดอนักระทําโดยความประมาท 
  การสั$งให้ออกตามความในข้อนี "ถือวา่เป็นคําสั$งให้ออกโดยไม่มีความผิด 
  ข้อ ๒๑ การสั$งให้พนักงานตําแหน่งผู้ อํ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ "นไป               
ออกจากงานโดยไม่มีความผิด หรือสั$งลงโทษให้ออก หรือไล่ออก จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการออกจากงานของพนักงานตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ "นไป 
นอกจากกรณีที$กลา่วแล้วให้เสนอคณะกรรมการทราบ 
 

หมวด ๕ 
การเลื#อนขั !นเงนิเดือน 

  ๕ข้อ ๒๒ การเลื$อนขั "นเ งินเดือนพนักงานประจําปีให้เลื$อนตั "งแต่วันแรกของ
ปีงบประมาณที$ได้เลื$อนนั "น 
  ข้อ ๒๓ การเลื$อนขั "นเงินเดือนพนักงานให้เลื$อนได้ไม่เกินขั "นสงูของเงินเดือนสําหรับ
ทุกตําแหน่ง ผู้ ซึ$งได้รับเงินเดือนเท่าหรือสูงกว่าขั "นสูงของเงินเดือนสําหรับตําแหน่งที$ดํารงอยู่แล้ว            
จะเลื$อนขั "นเงินเดือนมิได้ 

                                                   
  ๕แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ ฉบบัที$ ๓๓  ข้อ ๓  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  



๖ 
 

  ข้อ ๒๔ การเลื$อนขั "นเงินเดือนพนกังาน ให้ผู้ว่าการหรือผู้ ที$ได้รับมอบหมายพิจารณา
โดยคํานงึถงึคณุภาพและปริมาณงานของตําแหน่งและผลงานที$ได้ปฏิบติัมา การรักษาวินยั ตลอดจน
ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน 
  พิจารณาผลงานของพนักงานผู้อยู่ใต้บังคบับญัชาตามวรรคหนึ$ง ให้ผู้บงัคบับัญชา
ชั "นต้นหรือผู้ ที$ได้รับมอบหมายเป็นผู้ พิจารณา แล้วรายงานการพิจารณานั "นพร้อมด้วยข้อควร
พิจารณาประกอบอื$นๆ เช่น วนัลา การมาสาย การรักษาวินยั ต่อไปยงัผู้บงัคบับญัชาชั "นเหนือขึ "นไป
ตามลําดบัจนถงึผู้ มีอํานาจสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือน 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคสอง ให้ผู้บงัคบับญัชาชั "นเหนือแต่ละระดบัที$ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นไปเพื$อประกอบการพิจารณาของผู้ มีอํานาจสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือนด้วย 
  ๖ข้อ ๒๕ การพิจารณาเลื$อนขั "นเงินเดือนพนกังานประจําปีนั "น ให้พิจารณาผลงานการ
ปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณที$แล้วมาเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วยช่วงเวลาปฏิบติังานของพนกังานใน
รอบปีพิจารณาความดีความชอบ ตั "งแต่วนัที$ ๑ กรกฎาคม ถึงวนัที$ ๓๐ มิถุนายน ของปีที$พิจารณา 
โดยพิจารณาปีละหนึ$งครั "ง 
  ในกรณีพนักงานผู้ ใด ได้เลื$อนตําแหน่ง ย้ายสับเปลี$ยนหน้าที$ ไปช่วยงานในต่าง
สํานักงานหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที$หรืองานพิเศษอื$นใด ในรอบ
ปีงบประมาณที$แล้วมา ให้นําผลงานของผู้นั "นทกุตําแหน่งและทกุแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ข้อ ๒๖ เมื$อผู้ มีอํานาจสั$งเลื$อนขั "นเ งินเดือนได้รับรายงานการพิจารณาจาก
ผู้บงัคบับญัชาตามข้อ ๒๔ แล้วเห็นว่าพนกังานผู้ ใดปฏิบติังานตามหน้าที$ไม่ได้ผลดีเท่าที$ควร หรือไม่
อยู่ในเหลกัเกณฑ์เลื$อนขั "นเงินเดือนได้ตามข้อ ๒๗ ให้งดเลื$อนขั "นเงินเดือนสําหรับผู้นั "น 
  ในกรณีที$ผู้ มีอํานาจสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือนพิจารณาเห็นว่าพนกังานผู้ ใดปฏิบติังานตาม
หน้าที$ได้ผลดีและอยู่ในหลกัเกณฑ์เลื$อนขั "นเงินเดือนได้ตามข้อ ๒๗ ให้เลื$อนขั "นเงินเดือนให้แก่ผู้นั "นได้   
หนึ$งขั "นและถ้าพนักงานผู้ ใดปฏิบติังานดีเด่นตามหลกัเกณฑ์ข้อ ๒๘ ด้วยจะเลื$อนขั "นเงินเดือนให้แก่         
ผู้นั "นเป็นกรณีพิเศษเกินหนึ$งขั "นแตไ่ม่เกินสองขั "นก็ได้ 
  ๗ข้อ ๒๗ พนักงานซึ$งจะได้รับการพิจารณาเลื$อนขั "นเงินเดือนหนึ$งขั "นต้องอยู่                
ในหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี " 
   (๑) ในรอบปีงบประมาณที$แล้วมามีระยะเวลาทํางานรวมกนัไม่น้อยกว่าแปด
เดือน 

                                                   
  ๖แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๒๘  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ๗แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๒๘  ข้อ  ๕  ลงวนัที$  ๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



๗ 
 

   (๒) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา ได้ปฏิบติังานตามหน้าที$
ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่งาน                 
ซึ$งผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาแล้วเห็นวา่อยู่ในเกณฑ์ที$สมควรจะได้เลื$อนขั "นเงินเดือน 
   (๓) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา จนถึงวนัที$คําสั$งเลื$อนขั "น
เงินเดือน มีผลบังคับ ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที$หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกพิพากษา               
ในคดีอาญาลงโทษในความผิดเกี$ยวกับการปฏิบติัหน้าที$ หรือความผิดที$ทําให้เสื$อมเสียเกียรติศกัดิW

ของตําแหน่งหน้าที$ของตน ซึ$งมิใช่ความผิดที$กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
   ในกรณีที$พนกังานผู้ ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ที$สมควรได้เลื$อนขั "นเงินเดือน และได้
ถกูงดเลื$อนขั "นเงินเดือนเพราะถกูลงโทษทางวินยั หรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณี
นั "นมาแล้ว ให้ผู้ บังคับบัญชาเลื$อนขั "นเงินเดือนประจําปีต่อไปให้พนักงานผู้ นั "นตั "งแต่วันแรกของ
ปีงบประมาณที$จะได้เลื$อนเป็นต้นไป 
   (๔) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา ต้องไม่ถูกสั$งพักงาน              
เกินกวา่สี$เดือน 
   (๕) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา ต้องมีวนัลาไม่เกินสี$สิบห้า
วนัแตไ่ม่รวมถงึวนัลาดงัตอ่ไปนี " 
   (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอดิุอาระเบีย เฉพาะวนัลาที$มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 
   (ข) ลาคลอดบตุรไม่เกินเก้าสิบวนั 
   (ค) ลาป่วยซึ$งจําเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกนัไม่เกินหนึ$งร้อยยี$สิบห้าวนั 
   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติังานตามหน้าที$หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติังานตามหน้าที$ 
   (จ) ลาเนื$องจากราชการทหาร เฉพาะวนัที$มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 
   (ฉ) ลาไปตา่งประเทศเฉพาะวนัที$มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหวา่งลา 
   (๖) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมาต้องไม่ลาบ่อยครั "ง หรือมา
ทํางานสายเกินกวา่ ๓๐ ครั "ง 
   (๗) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา ต้องไม่ขาดงาน โดยไม่มี
เหตผุลอนัสมควร 
 



๘ 
 

   (๘) ในรอบปีงบประมาณที$แล้วมา ถ้าเป็นผู้ ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา                  
ในประเทศ หรือไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้พนักงาน            
ไปศกึษาฝึกอบรม และดงูาน ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณที$แล้วมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกวา่แปดเดือน 
  ๘ข้อ ๒๘ พนักงานผู้ซึ$งจะได้เลื$อนขั "นเงินเดือนประจําปีงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษ
มากกวา่หนึ$งขั "น แตไ่ม่เกินสองขั "น นั "นต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี " 
   (๑) ในรอบปีงบประมาณที$แล้วมา มีระยะเวลาทํางานรวมกนัไม่น้อยกว่าสิบ
สองเดือน 
   (๒) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา มีวนัลารวมกนัไม่เกินสิบห้า
วนั 
   (๓) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา ต้องไม่ลาบ่อยครั "ง หรือมา
ทํางานสายเกินกวา่ ๑๐ ครั "ง 
   (๔) ในรอบปีพิจารณาความดีความชอบที$แล้วมา ไม่ได้ลาไปศกึษาฝึกอบรม
หรือดูงานทั "งในและนอกประเทศ ยกเว้นการไปปฏิบติัหน้าที$ตามที$ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงาน
หน้าที$อื$นตามข้อตกลงเกี$ยวกบัสภาพการจ้างที$ได้ทําไว้กบั กปภ. 
   (๕) นําหลกัเกณฑ์ตามข้อ ๒๗ (๓) และ (๗) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
  ๙ข้อ ๒๘ ทวิ นอกจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๘ แล้ว พนักงานผู้ ซึ$งจะได้เลื$อนขั "น
เงินเดือนประจําปีงบประมาณ เป็นกรณีพิเศษมากกว่าหนึ$งขั "น แต่ไม่เกินสองขั "น ต้องมีคณุลกัษณะ
อย่างหนึ$งอย่างใด ดงัตอ่ไปนี "ด้วย 
   (๑) ปฏิบติังานตามหน้าที$ได้ผลดีเดน่จนถือเป็นตวัอย่างที$ดีได้ 
   (๒) ปฏิบติังานตามหน้าที$ที$มีการตอ่สู้หรือที$ต้องเสี$ยงอนัตรายเป็นกรณีพิเศษ 
   (๓) ปฏิบติังานเกินตําแหน่งหน้าที$จนเกิดประโยชน์ต่อ กปภ. เป็นพิเศษ และ
ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าที$ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (๔) ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเริ$มในเรื$องใดเรื$องหนึ$ง หรือได้ค้นคว้าหรือ
ประดิษฐ์สิ$งใดสิ$งหนึ$งซึ$งเป็นประโยชน์ตอ่ กปภ. เป็นพิเศษ และ กปภ.ได้ดําเนินการตามความคิดริเริ$ม 
หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ$งประดิษฐ์นั "น 
 

                                                   
  ๘แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๒๘  ข้อ  ๖  ลงวนัที$  ๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
  ๙เพิ$มเติมโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๒๘  ข้อ  ๗  ลงวนัที$  ๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



๙ 
 

   (๕) ปฏิบติังานตามหน้าที$ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื$อยเป็นพิเศษและ  
งานนั "นได้ผลดียิ$ง 
   (๖) ปฏิบติังานที$ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจการอย่างหนึ$งอย่างใดจนสําเร็จ         
เป็นผลดียิ$งแก่ประเทศชาติ 
  ๑๐ข้อ ๒๙  (ยกเลิก)  
  ๑๑ข้อ ๒๙ ทว ิ(ยกเลิก) 
  ๑๒ข้อ ๒๙ ตรี(ยกเลิก) 
  ข้อ ๓๐ พนักงานผู้ ใดซึ$งผู้บังคับบัญชาผู้ มีอํานาจสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือนเห็นสมควร     
ให้ได้เลื$อนขั "นเงินเดือน แตไ่ด้ถงึแก่กรรมอนัมิใช่เกิดขึ "น เนื$องจากการประพฤติชั$วอย่างร้ายแรงของตน 
หรือต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือต้องออกจากตําแหน่งไป
เพราะเจ็บป่วยซึ$งแพทย์ที$ กปภ. รับรองได้ตรวจแล้วเห็นวา่ไม่สามารถปฏิบติังานตอ่ไปได้อีก ก่อนที$จะ
มีคําสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือนประจําปีงบประมาณตามปกติ ผู้บงัคบับญัชาจะสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือนให้ผู้นั "น
ย้อนหลงัไปถงึวนัแรกของปีงบประมาณที$มีสิทธิจะได้เลื$อนนั "นก็ได้ 
  ข้อ ๓๑ พนักงานผู้ ใดซึ$งผู้บังคับบัญชาผู้ มีอํานาจสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือนเห็นสมควร     
ให้ได้เลื$อนขั "น เ งินเดือน แต่จะต้องพ้นจากตําแหน่งไปเพราะเกษียณอายุตามข้อบังคับนี " 
ผู้บงัคบับญัชาจะสั$งเลื$อนขั "นเงินเดือน เพื$อประโยชน์ในการคํานวณเงินสงเคราะห์ให้ผู้นั "น ในวนัสิ "น
ปีงบประมาณก่อนที$จะพ้นจากตําแหน่งก็ได้ 
  ข้อ ๓๒ การเลื$อนขั "นเงินเดือนพนกังานนอกจากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที$กําหนด
นี " หรือที$ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที$กําหนดนี " แต่ผู้ บังคับบัญชาผู้ มีอํานาจสั$งเลื$อนขั "น
เงินเดือนพิจารณาเห็นว่าสมควรเลื$อนขั "นเงินเดือนให้แก่ผู้นั "น โดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษ ให้เสนอ
คณะกรรมการเพื$อพิจารณาอนมุติัให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

หมวด ๖ 
วนัิย การรักษาวนัิย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษ 

  ข้อ ๓๓ พนกังานต้องรักษาวินยัดงัตอ่ไปนี "โดยเคร่งครัด คือ  
  (๑) ต้องสนบัสนนุการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนญู และสนบัสนนุ
นโยบายของรัฐบาลด้วยความบริสทุธิWใจ 

                                                   
  ๑๐แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๓  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  ๑๑แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๓  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  ๑๒แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๓  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



๑๐ 
 

   (๒) ต้องสนับสนุนนโยบายของ กปภ.และปฏิบัติตามข้อบังคับตลอดจน
ระเบียบแบบแผนของ กปภ. 
   (๓) ต้องเคารพเชื$อฟังผู้บงัคบับญัชา และปฏิบติัตามคําสั$งของผู้บงัคบับญัชา           
ซึ$งสั$งในหน้าที$โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนและแบบธรรมเนียมของ กปภ.        
ไม่ปฏิบติังานข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแตผู่้บงัคบับญัชาเหนือขึ "นไปเป็นผู้สั$งให้กระทํา หรือ 
ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั$วครั "งคราว ในกรณีเช่นว่านี "ให้ผู้ รับคําสั$งรายงานให้ผู้บังคับบญัชาชั "นต้น
ทราบด้วย 
   (๔) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บงัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ            
ซึ$งควรต้องบอกถือวา่เป็นการรายงานเท็จด้วย 
   (๕) ต้องเอาใจใส่ต่อหน้าที$ รับผิดชอบต่อหน้าที$ และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของ กปภ. 
   (๖) ต้องมาทํางานตรงกําหนดเวลา อทิุศเวลาของตนให้แก่งาน ไม่ละทิ "งหรือ     
ทอดทิ "งหน้าที$ และไม่ใช้เวลาทํางานไปหาประโยชน์สว่นตวั 
   (๗) ต้องปฏิบติังานด้วยความซื$อสตัย์สจุริต เที$ยงธรรม ไม่อาศยัหรือยอมให้
ผู้อื$นอาศยัอํานาจหน้าที$การงานของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื$น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ตาม 
   (๘) ต้องไม่ประพฤติชั$ว หรือประพฤติในทางซึ$งอาจทําให้เสื$อมเสียเกียรติศกัดิW

ของตําแหน่งหน้าที$ของตน 
   (๙) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และช่วยเหลือประชาชน               
ผู้มาติดตอ่ในกิจการอนัเกี$ยวกบัหน้าที$การงานของตนหรือของ กปภ. 
   (๑๐) ต้องสภุาพเรียบร้อยตอ่ประชาชน ไม่ดหูมิ$นเหยียดหยามบคุคลใดๆ 
   (๑๑) ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างพนักงาน อํานวยความสะดวกและ
ร่วมมือช่วยเหลือซึ$งกนัและกนัในหน้าที$การงาน 
   (๑๒) ต้องรักษาความลบัของทางราชการและของ กปภ. 
  ข้อ ๓๔ ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที$สง่เสริมการรักษาวินยั ดงัตอ่ไปนี " 
   (๑) พงึปฏิบติัตนเองให้เป็นตวัอย่างที$ดีในการรักษาวินยั 
   (๒) ดแูลระมดัระวงัให้พนกังานใต้บงัคบับญัชาปฏิบติัตามวินยั 
 
 



๑๑ 
 

   (๓) ถ้าเห็นวา่พนกังานใต้บงัคบับญัชาคนใดกระทําผิดวินยัที$จะต้องได้รับโทษ
และอยู่ในอํานาจที$จะลงโทษได้ ให้สั$งลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าควรจะต้องได้รับโทษสงูกว่าที$ตนมีอํานาจ       
สั$งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ "นไป เพื$อให้พิจารณาดําเนินการสั$งลงโทษตามควร        
แก่กรณี 
   (๔) ต้องเอาใจใสด่แูลการปฏิบติังานของผู้ ใต้บงัคบับญัชาโดยใกล้ชิด 
  ข้อ ๓๕ ผู้ บังคับบัญชาผู้ ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที$ หรือปฏิบัติหน้าที$ตามข้อ ๓๔     
โดยไม่สจุริตให้ถือวา่ผู้นั "นกระทําผิดวินยั 
  ข้อ ๓๖ โทษผิดวินยัมีดงันี " 
   (๑) ภาคทณัฑ์ 
   (๒) ตดัเงินเดือน 
   (๓) ลดขั "นเงินเดือน 
   (๔) ให้ออก 
   (๕) ไลอ่อก 
  ๑๓ข้อ ๓๗ การลงโทษไล่ออกให้ผู้ ว่าการสั$งลงโทษเมื$อพนักงานผู้ ใดกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ดงัตอ่ไปนี " 
   (๑) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคกุ หรือโทษที$หนักกว่าโทษจําคกุ               
โดยคําพิพากษาถึงที$สดุให้จําคุกหรือให้รับโทษที$หนักกว่าโทษจําคกุ เว้นแต่ความผิดที$เป็นลหุโทษ 
หรือความผิดอนัได้กระทําโดยประมาทที$ไม่เสียหายแก่งานเกี$ยวกบัหน้าที$ของตน 
   (๒) ต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะกระทําหนี "สินขึ "นด้วย
ความทุจริตหรือต้องคําพิพากษาในคดีแพ่งอันแสดงว่าเป็นการเสื$อมเสียเกียรติศักดิWแห่งตําแหน่ง
หน้าที$อย่างร้ายแรง 
   (๓) ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที$การงานโดยมิชอบ เพื$อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง แก่ผู้หนึ$งผู้ ใดหรือปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที$การงานโดยทจุริต 
   (๔) ขัดคําสั$งหรือหลีกเลี$ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั$งของผู้บังคับบัญชา ซึ$งสั$งใน
หน้าที$โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ กปภ.                   
อย่างร้ายแรง 
   (๕) เปิดเผยความลบัของทางราชการหรือของ กปภ. เป็นเหตใุห้เสียหายแก่            
ทางราชการหรือ กปภ. อย่างร้ายแรง 

                                                   
  ๑๓แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๓  ข้อ  ๕  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



๑๒ 
 

   (๖) ประมาทเลิ$นเล่อในหน้าที$การงาน อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ กปภ.            
อย่างร้ายแรง 
   (๗) ดูหมิ$น เหยียดหยาม กดขี$ ข่มเหงหรือทําร้ายประชาชนผู้ มาติดต่อ            
ในกิจการของ กปภ. อย่างร้ายแรง 
   (๘) กระทําการอนัได้ชื$อวา่เป็นผู้ประพฤติชั$วอย่างร้ายแรง 
   (๙) ละทิ "งหน้าที$การงาน หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา              
เกินกวา่เจ็ดวนัทําการ โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
  ข้อ ๓๘ การลงโทษให้ออก ให้ผู้ว่าการสั$งลงโทษได้เมื$อพนกังานกระทําผิดวินยัอย่าง
ร้ายแรงตามข้อ ๓๗แตย่งัไม่ถงึกบัจะต้องถกูไลอ่อก หรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน 
  ข้อ ๓๙ การกระทําผิดวินัยที$อาจถูกลงโทษถึงไล่ออก หรือให้ออกถ้ามิใช่เป็นกรณี
ความผิดที$ปรากฏชดัแจ้งตามข้อ ๔๑ให้ผู้วา่การแตง่ตั "งคณะกรรมการขึ "นอย่างน้อยสามคนเพื$อทําการ
สอบสวน 
  การสอบสวนนั "น ให้กระทําให้แล้วเสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินสามสิบวนันับแต่วนัที$
ประธานกรรมการได้รับทราบคําสั$ง ถ้ามีความจําเป็นซึ$งจะสอบสวนให้เสร็จภายในกําหนดนั "นไม่ได้ก็
ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวนั ทั "งนี "ให้แสดงเหตทีุ$ต้องขยายเวลาไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วยแต่
ถ้าขยายเวลาแล้วยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ ให้ขออนมุัติผู้ ว่าการขยายเวลาต่อไปอีกครั "งละสิบห้าวนั 
แตท่ั "งนี "ไม่เกินสามครั "ง 
  ข้อ ๔๐ การสอบสวน การแต่งตั "งกรรมการ การรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจน
กิจการอื$นๆ ที$จําเป็น เพื$อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที$
ผู้วา่การกําหนด โดยอนมุติัของคณะกรรมการ 
  ๑๔ข้อ ๔๑ พนักงานผู้ ใดกระทําผิดวินัยอันเป็นกรณีความผิดที$ปรากฏชัดแจ้ง 
ดงัตอ่ไปนี " ให้ผู้วา่การมีอํานาจพิจารณาสั$งลงโทษ ไลอ่อกหรือให้ออกได้ โดยไม่ต้องตั "งคณะกรรมการ
สอนสวนก็ได้ คือ 
   (๑) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคกุหรือโทษที$หนักกว่าโทษจําคกุ               
โดยคําพิพากษาถงึที$สดุให้จําคกุหรือให้รับโทษที$หนกักวา่โทษจําคกุ เว้นแตค่วามผิดที$เป็นลหโุทษหรือ
ความผิดอนัได้กระทําโดยประมาทที$ไม่เสียหายแก่งานเกี$ยวกบัหน้าที$ของตน 
   (๒) ต้องคําพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเพราะทําหนี "สินขึ "นด้วยความ
ทจุริต 

                                                   
  ๑๔แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๓  ข้อ  ๖  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



๑๓ 
 

   (๓) ปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที$การงานโดยมิชอบ เพื$อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง แก่ผู้หนึ$งผู้ ใดหรือปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที$การงานโดยทจุริต และให้
ถ้อยคํารับสารภาพตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการสอบสวนที$ผู้วา่การแตง่ตั "ง 
   (๔) ละทิ "งหน้าที$การงาน หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา           
เกินกวา่เจ็ดวนัทําการ และผู้บงัคบับญัชา ได้ดําเนินการสืบสวนแล้ว เห็นวา่ไม่มีเหตผุลอนัสมควร 
  ๑ ๕ ข้อ ๔๒พนักงานผู้ ใดกระทําผิดวินัยที$ยังไม่ถึงขั "น เ ป็นการกระทําผิดวินัย                
อย่างร้ายแรงให้ผู้ บังคับัญชาแต่งตั "งคณะกรรมการสอบสวน หากผลการสอบสวนปรากฏว่า                 
มีมลูความผิดไม่ถึงขั "นร้ายแรง ให้สั$งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขั "นเงินเดือนตามควรแก่
กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตอุนัควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการพิจาณาลดโทษก็ได้     
แต่สําหรับการลงโทษภาคทณัฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตอุนัควรลดหย่อน 
ซึ$งยงัไม่ถงึกบัจะต้องถกูลงโทษตดัเงินเดือน 
  ในกรณีกระทําผิดวินยัเลก็น้อยและเป็นความผิดครั "งแรก ถ้าผู้บงัคบับญัชาที$มีอํานาจ
ลดขั "นเงินเดือน หรือตัดเงินเดือน เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนหรือ               
ให้ทําทณัฑ์บนเป็นหนงัสือไว้ก่อนก็ได้ 
  โทษลดขั "นเงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือน ผู้ บังคับบัญชาจะโทษผู้ กระทําผิดวินัย                
ได้ตามหลกัเกณฑ์ท้ายข้อบงัคบันี " 
  ข้อ ๔๓การสั$งลงโทษพนกังานที$กระทําผิดวินยั ถ้าเป็นพนกังานตําแหน่งผู้อํานวยการ
ฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ "นไป ให้ผู้วา่การเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เมื$อได้รับความ
เห็นชอบแล้ว จงึจะสั$งลงโทษได้ 
  ข้อ ๔๔ให้ผู้บงัคับบญัชามีหน้าที$ดูแลระมัดระวงัพนักงานในบงัคับบญัชาให้ปฏิบัติ
ตามวินยัถ้ารู้วา่ผู้ ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั และพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดของพนกังานผู้นั "น
อยู่ในอํานาจของตนที$จะลงโทษได้ ก็ให้สั$งลงโทษถ้าเห็นว่าความผิดนั "นควรจะต้องได้รับโทษสงูกว่าที$
ตนมีอํานาจสั$งลงโทษ ก็ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเหนือตนขึ "นไป เพื$อพิจารณาสั$งลงโทษตามควร
แก่กรณี 
  ผู้บงัคบับญัชาผู้ ใดไม่รายงานการกระทําผิดวินยัของผู้ ใต้บงัคบับญัชา หรือไม่จดัการ
ลงโทษผู้ ใต้บงัคบับญัชาที$กระทําผิดวินยั หรือจดัการลงโทษไม่เป็นการสจุริต ให้ถือว่าผู้บงัคบับญัชา
นั "นกระทําผิดวินยั 

                                                   
  ๑๕แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๓  ข้อ  ๗  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



๑๔ 
 

  ข้อ ๔๕ การลงโทษผู้ สั$งลงโทษต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และต้อง            
ไม่สั$งการโดยพยาบาทหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ ที$ไม่มีความผิด ในคําสั$งลงโทษให้แสดงว่า       
ผู้ถกูลงโทษกระทําผิดวินยัในกรณีใด และผิดตามข้อใดแห่งข้อบงัคบันี " 
  ข้อ ๔๖ เมื$อผู้ มีอํานาจลงโทษได้สั$งลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษ          
ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัจนถงึผู้วา่การ เว้นแตก่รณีที$ผู้วา่การเป็นผู้สั$งลงโทษ 
  ในกรณีที$ผู้ บังคับบัญชาของผู้ ถูกลงโทษ ซึ$งมีตําแหน่งเหนือผู้ สั$งลงโทษเห็นว่า         
การลงโทษหรือการดําเนินการทางวินัยนั "นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ผู้ บังคับบัญชาดังกล่าว         
มีอํานาจสั$งลงโทษ เพิ$มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษได้ แต่ถ้าจะเพิ$มโทษแล้ว โทษที$สั$งเพิ$มขึ "นรวมกับ     
ที$สั$งไว้เดิมต้องไม่เกินอํานาจของผู้สั$งใหม่นั "น 
  ข้อ ๔๗ พนักงานผู้ ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั "ง
กรรมการสอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ถ้าผู้ บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า หากให้คงอยู่ในหน้าที$
ระหว่างการสอบสวนพิจารณาหรือระหว่างดําเนินคดี จะเป็นการเสียหายแก่งานของ กปภ.                 
ให้รายงานผู้วา่การเพื$อพิจารณาสั$งให้ผู้นั "นพกังานหรือออกจากงานไว้ก่อน 
  ข้อ ๔๘ เมื$อการพิจารณาสอบสวนเสร็จสิ "นหรือคดีถึงที$สุดแล้ว ผลปรากฏว่า              
ผู้ถกูสั$งพกังานหรือออกจากงานไว้ก่อนมิได้กระทําผิด หรือกระทําผิดไม่ถงึกบัจะต้องถกูลงโทษให้ออก
หรือ ไลอ่อก และไม่มีกรณีที$จะต้องออกจากงานด้วยเหตอุื$น ให้ผู้ว่าการสั$งให้ผู้นั "นกลบัเข้าปฏิบติังาน
ในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งในระดบัเดียวกนัที$ต้องใช้คณุสมบติัเฉพาะที$ผู้นั "นมีอยู่ 
  ในกรณีที$ปรากฏว่า ผู้ถูกสั$งพักงานหรือออกจากงานไว้ก่อน มีความผิดที$จะต้องถูก
ลงโทษให้ออกหรือไล่ออก ให้เปลี$ยนแปลงคําสั$งพักงานไว้ก่อนเป็นคําสั$งลงโทษให้ออกหรือไล่ออก 
แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๔๙ การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักงานหรือออกจากงานไว้ก่อน ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของ กปภ.วา่ด้วยการนั "น 
  ข้อ ๕๐ พนกังานผู้ถกูลงโทษเพราะกระทําผิดวินยัหรือถกูสั$งให้ออกจากงานด้วยเหตุ
ใดๆ เว้นแต่ให้พักงาน หรือออกจากงานไว้ก่อนตามข้อ ๔๗หากเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม           
ให้มีสิทธิWอุทธรณ์คําสั$งลงโทษหรือคําสั$งให้ออกจากงานนั "นได้ตามวิธีการที$กําหนดไว้ในหมวดนี "               
แตถ้่าปรากฏวา่การอทุธรณ์นั "นเป็นอทุธรณ์เท็จให้ถือวา่เป็นความผิดวินยั 
 
 



๑๕ 
 

  ข้อ ๕๑ การอุทธรณ์คําสั$งลงโทษหรือคําสั$งให้ออกจากงาน ให้ทําเป็นหนังสือ           
ลงลายมือชื$อผู้อทุธรณ์ และให้อทุธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่านั "น จะอทุธรณ์แทนคนอื$นหรือมอบหมาย    
ให้คนอื$นอทุธรณ์แทนไม่ได้ 
  ข้อ ๕๒ เพื$อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ ถูกลงโทษอาจขอตรวจหรือคัดรายงาน        
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื$น              
ให้อยู่ในดลุพินิจของผู้ว่าการที$จะอนญุาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในทางการรักษาวินัย
ของพนกังาน เหตผุลและความจําเป็น เป็นเรื$องๆ ไป 
  ข้อ ๕๓ การอุทธรณ์คําสั$งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั "นเงินเดือน           
ใ ห้อุทธรณ์ภายในกําหนดสิบ ห้าวันนับแต่วันทราบคําสั$ ง  โดยอุทธรณ์ต่อผู้ ว่ าการห รือ                
ประธานกรรมการ กปภ. แล้วแตก่รณี ดงันี " 
   (๑) ในกรณีที$ผู้ ว่าการเป็นผู้สั$งลงโทษ ให้อทุธรณ์ต่อประธานกรรมการ กปภ. 
และให้ประธานกรรมการ กปภ.เป็นผู้ พิจารณาวินิจฉยัสั$งการ 
   (๒) ในกรณีที$ผู้บงัคบับญัชาอื$นเป็นผู้สั$งลงโทษ ให้อทุธรณ์ต่อผู้ว่าการ และ  
ให้ผู้วา่การเป็นผู้ พิจารณาวินิจฉยัสั$งการ 
  ข้อ ๕๔ การอุทธรณ์ตามข้อ ๕๓ให้ยื$นหนังสืออุทธรณ์พร้อมด้วยสําเนาถูกต้อง      
หนึ$งฉบบัต่อผู้บงัคบับญัชาซึ$งเป็นผู้สั$งลงโทษ และให้ผู้บงัคบับญัชานั "นส่งหนงัสืออทุธรณ์พร้อมด้วย
สํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษ และคําชี "แจงของตนถ้าจะพงึมีตอ่ไปยงัผู้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
สั$งการ ตามข้อ ๕๗ภายใน เจ็ดวนันบัแตว่นัได้รับหนงัสืออทุธรณ์ 
  ข้อ ๕๕ ให้ผู้ มีอํานาจตามข้อ๕๓พิจารณาวินิจฉัยสั$งการให้เสร็จภายในสิบห้าวัน   
นบัแตว่นัได้รับหนงัสืออทุธรณ์และสํานวนการพิจารณาโทษ 
  ข้อ ๕๖ ในกรณีที$ผู้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยสั$งการตามข้อ ๕๓พิจารณาเห็นว่า    
การสั$งลงโทษเหมาะสมแก่ความผิดแล้ว ก็ให้สั$งยกอทุธรณ์ หรือถ้าเห็นวา่ การสั$งลงโทษนั "นไม่ถกูต้อง 
หรือไม่เหมาะสมก็ให้สั$งเพิ$มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี 
  เมื$อผู้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยสั$งการตามข้อ ๕๓ได้พิจารณาวินิจฉัยสั$งการแล้ว          
ให้แจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที$ได้พิจารณาวินิจฉัยสั$งการ คําวินิจฉัย 
สั$งการดงักลา่ว ให้เป็นที$สดุ 
  ข้อ ๕๗ การอุทธรณ์คําสั$งลงโทษให้ออกหรือไล่ออก เว้นแต่ให้พักงานหรือ            
ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อ ๔๗ให้อทุธรณ์ต่อประธานกรรมการ กปภ. ภายในสามสิบวนั นับแต่วนั
ทราบคําสั$งนั "น หนงัสืออทุธรณ์จะยื$นตอ่ประธานกรรมการ กปภ.โดยตรงหรือจะยื$นผ่านผู้วา่การก็ได้ 



๑๖ 
 

  ในกรณีที$ยื$นหนงัสืออทุธรณ์ตอ่ประธานกรรมการ กปภ. โดยตรงให้ประธานกรรมการ 
กปภ. แจ้งให้ กปภ. สง่สํานวนการพิจารณาโทษไปประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั$งการ ในกรณีที$ยื$น
หนงัสืออทุธรณ์ผ่านผู้วา่การให้นําข้อ ๕๔มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
  ให้ประธานกรรมการ กปภ. พิจารณาวินิจฉัยสั$งการให้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่
วนัได้รับสํานวนการพิจารณาโทษ เว้นแต่ในกรณีซึ$งจะพิจารณาให้เสร็จทันภายในกําหนดนั "นไม่ได้     
ก็ให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสิบห้าวนั 
  ข้อ ๕๘ การพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๕๗ให้นําข้อ ๕๖วรรคหนึ$ง มาใช้บังคับโดย
อนโุลม 

เมื$อประธานกรรมการ กปภ. ได้พิจารณาวินิจฉัยสั$งการไปประการใดแล้ว ให้แจ้ง       
ให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที$ได้พิจารณาวินิจฉัยสั$งการ คําวินิจฉัยสั$งการ
ดงักลา่วให้เป็นที$สดุ 
  ในกรณีที$สั$งให้ผู้ อุทธรณ์กลับเข้าทํางาน ให้นําข้อ ๔๘วรรคหนึ$ง และข้อ ๔๙มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๕๙ บญัชีอตัราเงินเดือนของพนกังานตามข้อบงัคบันี " ให้ใช้บงัคบัได้ไปพลางก่อน
จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นอย่างอื$น ให้เป็นไปตามที$
คณะรัฐมนตรีได้กําหนดขึ "นนั "น 
 

ประกาศ  ณ  วนัที$  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

จํารูญ  ปิยมัปตุระ 
(นายจํารูญ  ปิยมัปตุระ) 

ประธานกรรมการการประปาสว่นภมิูภาค 
 

 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๔  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๑๔ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

 
 
 



๑๘ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๔  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 



๑๙ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ ฉบบัที$ ๓๐  ข้อ ๓  ลงวนัที$  ๒๘ กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒) 

 
 



๒๐ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๐  ข้อ ๓  ลงวนัที$  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒) 

 
 

 



๒๑ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$ ๓๐  ข้อ ๓  ลงวนัที$  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒) 

 
 
 



๒๒ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๔  ข้อ  ๔ ลงวนัที$  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

 
 
 



๒๓ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๔  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 



๒๔ 
 

 
(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๔  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 

 



๒๕ 
 

(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓๓  ข้อ  ๗  ลงวนัที$  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘) 



๒๖ 
 

ข้อบังคับการประปาส่วนภมูภิาค 
ว่าด้วยการกําหนดตาํแหน่ง ค่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั !ง การเลื#อนขั !นค่าจ้าง 
การถอดถอน ระเบียบวนัิย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของลูกจ้าง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
----------------- 

 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค            
พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการ วางข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี " 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี "เรียกว่า “ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกําหนด
ตําแหน่ง ค่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั "ง การเลื$อนขั "นค่าจ้าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ
และการอทุธรณ์การลงโทษของลกูจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบงัคบันี "ตั "งแตว่นัที$  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
ตาํแหน่งลูกจ้าง 

  ๑ข้อ ๓ ตําแหน่งลกูจ้างมีดงัตอ่ไปนี " 
   (๑) เจ้าหน้าที$วิศวกร 
   (๒) เจ้าหน้าที$สถาปนิก 
   (๓) เจ้าหน้าที$บริหารงานทั$วไป 
   (๔) เจ้าหน้าที$ตรวจการ 
   (๕) เจ้าหน้าที$ฝึกอบรม 
   (๖) เจ้าหน้าที$ประชาสมัพนัธ์ 
   (๗) เจ้าหน้าที$เศรษฐกร 
   (๘) เจ้าหน้าที$นิติกร 
   (๙) เจ้าหน้าที$สถิติ 
   (๑๐) เจ้าหน้าที$ธรณีวิทยา 
   (๑๑) เจ้าหน้าที$วิเคราะห์ระบบงาน 
 

                                                   

  
๑แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๒  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 



๒๗ 
 

   (๑๒) เจ้าหน้าที$บคุลากร 
   (๑๓) เจ้าหน้าที$พยาบาล 
   (๑๔) เจ้าหน้าที$ช่างเครื$องกล 
   (๑๕) เจ้าหน้าที$ช่างไฟฟ้า 
   (๑๖) เจ้าหน้าที$ช่างโยธา 
   (๑๗) เจ้าหน้าที$การเงินและบญัชี 
   (๑๘) เจ้าหน้าที$คอมพิวเตอร์ 
   (๑๙) เจ้าหน้าที$บญัชี 
   (๒๐) เจ้าหน้าที$วิทยาศาสตร์ 
   (๒๑) เจ้าหน้าที$โสตทศันปูกรณ์ 
   (๒๒) เจ้าหน้าที$พสัด ุ
   (๒๓) เจ้าหน้าที$ธรุการ 
   (๒๔) เจ้าหน้าที$ประปา 
   (๒๕) เจ้าหน้าที$อา่นมาตร 
   (๒๖) เจ้าหน้าที$เก็บเงิน 
   (๒๗) เจ้าหน้าที$พิมพ์ดีด 
   (๒๘) เจ้าหน้าที$ผลิตนํ "า 
   (๒๙) เจ้าหน้าที$บริการ 
   (๓๐) เจ้าหน้าที$เขียนบิล 
   (๓๑) เจ้าหน้าที$ทําความสะอาด 
   (๓๒) เจ้าหน้าที$รักษาความปลอดภยั 
   (๓๓) เจ้าหน้าที$ขบัรถ 
   (๓๔) เจ้าหน้าที$บริการทั$วไป 
   (๓๕) เจ้าหน้าที$ช่างทั$วไป 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

หมวด ๒ 
ประเภทลูกจ้าง 

ข้อ ๔ ลกูจ้างแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑) ลูกจ้างประจํา ได้แก่บุคคลซึ$ง กปภ.จ้างไว้ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าจ้าง

ประจําตามอตัราเงินงบประมาณประเภทงบทําการ 
(๒) ลกูจ้างชั$วคราว ได้แก่บคุคลซึ$ง กปภ.จ้างไว้ปฏิบติังานอนัมีลกัษณะเป็น

ครั "งคราวตามงบประมาณที$กําหนด 
 

หมวด ๓ 
อัตราค่าจ้าง การบรรจุและการแต่งตั !ง 

๒ข้อ ๕ อตัราคา่จ้างของลกูจ้างให้เป็นไปตามบญัชีท้ายข้อบงัคบันี " 
๓อตัราค่าจ้างของลกูจ้างชั$วคราวรายวนั ให้จ่ายตามอตัราสูงสดุของค่าจ้าง

ขั "นตํ$ารายวนัตามกฎหมายเกี$ยวกบัแรงงานที$มีผลใช้บงัคบักบัรัฐวิสาหกิจ 
ข้อ ๖ การจ้าง การบรรจุและการแต่งตั "งลูกจ้างประจําให้กระทําได้ตามจํานวน

อตัรากําลงัและตําแหน่งที$คณะกรรมการกําหนด ส่วนลกูจ้างชั$วคราวให้กระทําได้เมื$อมีงบประมาณ
เพื$อการนั "น 

ข้อ ๗ ผู้ ที$จะเป็นลกูจ้างต้องมีความรู้ ความสามารถและคณุสมบติัสําหรับตําแหน่ง 
ตามที$ผู้วา่การกําหนด และมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี " 

(๑) สญัชาติไทย 
(๒) อายไุม่ตํ$ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 

   ๔(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ 
จิตฟั$นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที$กําหนดในกฎ ก.พ. 

(๔) ไม่เป็นผู้ อยู่ในระหว่างถูกสั$งให้พักราชการ หรือถูกสั$งให้พักงานจาก
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(๖) ไม่เป็นผู้ มีหนี "สินล้นพ้นตวั 

                                                   
  ๒แก้ไขโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๓  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
  ๓เพิ$มเติมโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๒  ข้อ  ๔  ลงวนัที$  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
  ๔เพิ$มเติมโดยข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๔  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๑๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 



๒๙ 
 

(๗) ไม่เคยเป็นบคุคลล้มละลาย 
(๘) ไม่เป็นผู้ เคยถกูลงโทษไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทําผิดวินยั

จากราชการ จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๙) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สดุให้จําคุก เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที$ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
ข้อ ๘ ผู้ ที$ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๘) (๙) ถ้าได้ออกจากงานเกินสามปีแล้ว                          

ถ้าผู้ ว่าการพิจารณาเห็นว่า ผู้ นั "นได้กลับตัวประพฤติเป็นคนดี และหากผู้นั "นเข้าปฏิบัติงานจะเป็น
ประโยชน์แก่ กปภ.จะยกเว้นให้เฉพาะรายก็ได้ แตต้่องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ มติของ
คณะกรรมการในการประชุมพิจารณายกเว้นดังกล่าวนี "ต้องเป็นเอกฉันท์ และการลงมติให้กระทํา          
โดยลงคะแนนลบั 

ข้อ ๙ การบรรจุ การแต่งตั "ง การเลื$อนตําแหน่ง ตลอดจนวิธีการคัดเลือก หรือสอบ
คดัเลือกเพื$อบรรจ ุแต่งตั "ง หรือเลื$อนตําแหน่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที$ผู้ ว่าการกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐ ผู้ ว่าการมีอํานาจที$จะกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ ได้รับการบรรจ ุหรือ
แตง่ตั "งให้ดํารงตําแหน่งใด วางเงินประกนัหรือหลกัประกนัความเสียหายตอ่ กปภ. ก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ลกูจ้างซึ$งได้รับการบรรจ ุแต่งตั "ง หรือเลื$อนตําแหน่ง ให้ได้รับค่าจ้างในอตัรา
ขั "นตํ$าของตําแหน่งที$ได้รับการบรรจ ุแตง่ตั "ง หรือเลื$อนตําแหน่ง แล้วแตก่รณี เว้นแต ่

(๑) ผู้ นั "นได้รับค่าจ้างสูงกว่าขั "นตํ$าของตําแหน่งนั "นแล้ว ให้ได้รับค่าจ้าง           
เท่าเดิม 

(๒) ผู้นั "นมีประสบการณ์หรือมีความเชี$ยวชาญเป็นพิเศษ หรือได้รับปริญญา 
หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทั "งนี "ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที$ผู้วา่การกําหนด 

ข้อ ๑๒ ลกูจ้างประจําผู้ ใดออกจากงานเพื$อไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร เมื$อผู้ นั "นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย หากประสงค์จะเข้า
ปฏิบัติงานใน กปภ. ภายในกําหนดเวลาหนึ$งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร                 
ให้ผู้วา่การสั$งบรรจไุด้ โดยให้ได้รับคา่จ้างไม่สงูกวา่ก่อนที$ไปรับราชการทหาร 

ข้อ ๑๓ ผู้ ซึ$งเคยเป็นลูกจ้างประจํา แต่ได้ลาออก หรือ กปภ. สั$งให้ออกโดยไม่มี
ความผิด ประสงค์จะเข้าทํางานใหม่ หากผู้ว่าการเห็นสมควรจะพิจารณาสั$งบรรจใุนตําแหน่งที$ว่างก็
ได้ โดยให้ได้รับคา่จ้างไม่สงูกวา่ที$เคยได้รับอยู่ครั "งสดุท้ายก่อนออกจาก กปภ. 

 
 



๓๐ 
 

หมวด ๔ 
การออกจากตาํแหน่ง 

ข้อ ๑๔ ลกูจ้างพ้นจากตําแหน่ง เมื$อ 
(๑) ตาย 
(๒) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(๓) อายหุกสิบปีบริบรูณ์ 
(๔) เลกิจ้างหรือสิ "นกําหนดการจ้าง 
(๕) ถกูสั$งลงโทษไลอ่อกหรือให้ออก 
(๖) ขาดคณุสมบติัข้อหนึ$งข้อใดตามข้อ ๗ 

ข้อ ๑๕ นอกเหนือจากที$กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี " ให้นําข้อบังคับการประปา             
สว่นภมิูภาค วา่ด้วยการกําหนดตําแหน่ง อตัราเงินเดือน การบรรจ ุการแต่งตั "ง การเลื$อนขั "นเงินเดือน 
การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษและการอทุธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๖ บญัชีอตัราเงินเดือนของลกูจ้างตามข้อบงัคบันี " ให้ใช้บงัคบัได้ไปพลางก่อน
จนกว่ากระทรวงการคลงัจะให้ความเห็นชอบ แต่ถ้ากระทรวงการคลงักําหนดเป็นอย่างอื$นให้เป็นไป
ตามที$กระทรวงการคลงัได้กําหนดขึ "นนั "น 

 
  ประกาศ  ณ  วนัที$  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

 
  นายจํารูญ ปิยมัปตุระ 

  (นายจํารูญ ปิยมัปตุระ) 
  ประธานกรรมการการประปาสว่นภมิูภาค 

 
 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

(แนบท้ายข้อบงัคบัฯ  ฉบบัที$  ๖  ข้อ  ๓  ลงวนัที$  ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 


