๑
ข้ อบังคับการประปาส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยการกําหนดตําแหน่ ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่ งตัง! การเลื#อนขัน! เงินเดือน
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ.๒๕๒๒ คณะกรรมการวางข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี "
ข้ อ ๑ ข้ อ บัง คับ นี เ" รี ย กว่า “ข้ อ บัง คับ การประปาส่ว นภูมิ ภ าคว่า ด้ ว ยการกํ า หนด
ตําแหน่งอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตัง" การเลื$อนขัน" เงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย
การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒”
ข้ อ ๒ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี "ตังแต่
" วนั ที$ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ผ้ ูว่า การมี อํ า นาจวางระเบี ย บหรื อ ออกคํ า สั$ง ใดๆ เพื$ อ ปฏิ บัติ ง านตาม
ข้ อบังคับนี "
หมวด ๑
ตําแหน่ งพนักงาน
ข้ อ ๔ ตําแหน่งพนักงาน มีดงั ต่อไปนี "
(๑) ผู้วา่ การ
(๒) รองผู้วา่ การ
(๓) ผู้ช่วยผู้วา่ การ
(๔) ผู้อํานวยการฝ่ าย
(๕) ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ าย
(๖) ผู้อํานวยการกอง
(๗) ผู้ช่วยผู้อํานวยการกอง
(๘) หัวหน้ ากอง
(๙) ผู้ช่วยหัวหน้ ากอง
(๑๐) หัวหน้ าแผนก
(๑๑) หัวหน้ าหมวด
(๑๒) ประจําแผนก
(๑๓) เสมียน

๒
ข้ อ ๕ ตํ า แหน่ ง ที$ เ รี ย กชื$ อ อย่ า งอื$ น ซึ$ง กํ า หนดให้ เ ที ย บเท่ า กับ ตํ า แหน่ ง ในข้ อ ๔
ให้ เป็ นไปตามบัญชีเทียบตําแหน่งของพนักงานท้ ายข้ อบังคับนี "
หมวด ๒
อัตรากําลังและอัตราเงินเดือน
ข้ อ ๖ การกํ า หนดอัต รากํ า ลัง ให้ เ ป็ นไปตามที$ ผ้ ูว่า การกํ า หนด โดยได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
๑
ข้ อ ๗ อัตราเงินเดือนขันตํ
" $าและขันสู
" งของพนักงานในตําแหน่งและระดับชัน" ต่างๆ
ให้ เป็ นไปตามบัญชีหมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และสําหรับอัตราเงินเดือนของพนักงานให้ เป็ นไปตาม
โครงสร้ างอัตราเงินเดือนพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ท้ ายข้ อบังคับนี "
หมวด ๓
การบรรจุและการแต่ งตัง!
ข้ อ ๘ ผู้ที$จะเป็ นพนักงานต้ องมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง
ตามที$ กปภ.กําหนดและต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี "
(๑) สัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ตํ$ากว่าสิบแปดปี บริ บรู ณ์
๒
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อ
จิตฟั$ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที$กําหนดในกฎ ก.พ.
(๔) ไม่เป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั$งให้ พักราชการ หรื อถูกสั$งให้ พักงานจาก
หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๕) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็ นผู้มีหนี "สินล้ นพ้ นตัว
(๗) ไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๘) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกเพราะกระทําผิดวินยั
จากราชการ จากหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดที$ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
๑

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๑ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๒ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒

๓
ข้ อ ๙ ผู้ที$ขาดคุณสมบัติตามข้ อ ๘ (๘) (๙) ถ้ าได้ ออกจากงานเกินสามปี แล้ ว
ถ้ าผู้ว่าการพิจารณาเห็นว่า ผู้นัน" ได้ กลับตัวประพฤติเป็ นคนดี และหากผู้นัน" เข้ าปฏิบัติงานจะเป็ น
ประโยชน์แก่ กปภ.จะยกเว้ นให้ เฉพาะรายก็ได้ แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ มติของ
คณะกรรมการในการประชุมพิจารณายกเว้ นดังกล่าวนีต" ้ องเป็ นเอกฉันท์ และการลงมติให้ กระทํา
โดยลงคะแนนลับ
ข้ อ ๑๐ การบรรจุ การแต่ ง ตั ง" การเลื$ อ นตํ า แหน่ ง ตลอดจนวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก
สอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันเพื$อบรรจุ แต่งตังหรื
" อเลื$อนตําแหน่งพนักงานให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที$ผ้ วู า่ การกําหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
๓
ข้ อ ๑๑ ผู้ว่าการมีอํานาจที$จะกํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ให้ ผ้ ูได้ รับการบรรจุ
หรื อแต่งตังให้
" ดํารงตําแหน่งใด วางเงินประกันหรื อหลักประกันความเสียหาย หรื อให้ มีผ้ ูคํ "าประกัน
ก็ได้
ข้ อ ๑๒ พนักงานซึ$งได้ รับการบรรจุ แต่งตัง" หรื อเลื$อนตําแหน่ง ให้ ได้ รับเงินเดือน
ในอัตราขันตํ
" $าของตําแหน่งที$ได้ รับการบรรจุ แต่งตัง" หรื อเลื$อนตําแหน่งแล้ วแต่กรณี เว้ นแต่
(๑) ผู้นนได้
ั " รับเงินเดือนสูงกว่าขันตํ
" $าของตําแหน่งนันแล้
" ว ให้ ได้ รับเงินเดือน
เท่าเดิม
(๒) การบรรจุผ้ ูมีประสบการณ์หรื อมีความเชี$ยวชาญเป็ นพิเศษ หรื อได้ รับ
ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที$ผ้ วู า่ การกําหนด
ข้ อ ๑๓ พนักงานผู้ใดออกจากงานเพื$ อไปรั บราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้ วย
การรั บราชการทหาร เมื$ อ ผู้นัน" พ้ นจากราชการทหารโดยไม่มี ความเสี ยหาย หากประสงค์ จะเข้ า
ปฏิ บัติ งานใน กปภ. ภายในกํ าหนดเวลาหนึ$ง ร้ อยแปดสิ บ วันนับ แต่วัน พ้ นจากราชการทหาร
ให้ ผ้ วู า่ การสัง$ บรรจุได้ โดยให้ ได้ รับเงินเดือนไม่สงู กว่าก่อนที$ไปรับราชการทหาร
ข้ อ ๑๔ ผู้ซึ$งเคยเป็ นพนักงาน แต่ได้ ลาออกหรื อ กปภ. สัง$ ให้ ออกโดยไม่มีความผิด
ประสงค์จะเข้ าทํางานใหม่ หากผู้ว่าการเห็นสมควรจะพิจารณาสัง$ บรรจุในตําแหน่งที$ว่างก็ได้ โดยให้
ได้ เงินเดือนในอัตราไม่สงู กว่าที$เคยได้ รับอยู่ครัง" สุดท้ ายก่อนจะออกจาก กปภ.
๔
ข้ อ ๑๕ ถ้ าตําแหน่งพนักงานว่างลง ผู้วา่ การจะสัง$ ให้ พนักงานที$เห็นสมควรรักษาการ
ในตําแหน่งที$วา่ งเป็ นการชัว$ คราวก็ได้ เว้ นแต่ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ "นไป ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
๓

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๔ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕
๔
แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๓ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๒

๔
ในกรณี ที$ มี ค วามจํ า เป็ นเร่ ง ด่ว น ผู้ว่ า การจะสั$ง พนัก งานผู้ใ ดผู้ห นึ$ง รั ก ษาการใน
ตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการฝ่ ายหรื อ เที ย บเท่ า ขึน" ไปที$ ว่ า งลง เป็ นการชั$ว คราวไม่ เ กิ น หกสิ บ วัน ก็ ไ ด้
แล้ วนําเสนอคณะกรรมการเพื$อทราบ
ผู้รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง ตามวรรคหนึ$ง และวรรคสอง จะต้ อ งมี คุณ สมบัติ สํ า หรั บ
ตําแหน่งที$รักษาการในกรณีที$มีการกําหนดคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งไว้ และไม่เป็ นผู้รักษาการใน
ตําแหน่งอื$นอีก ในขณะนัน" ทังนี
" "โดยให้ ผ้ รู ักษาการในตําแหน่งดังกล่าวมีอํานาจหน้ าที$ตามตําแหน่งที$
รักษาการนัน"
หมวด ๔
การออกจากตําแหน่ ง
ข้ อ ๑๖ พนักงานพ้ นจากตําแหน่ง เมื$อ
(๑) ตาย
(๒) ได้ รับอนุญาตให้ ลาออก
(๓) อายุหกสิบปี บริ บรู ณ์
(๔) ถูกสัง$ ให้ ออกโดยไม่มีความผิด
(๕) ถูกสัง$ ลงโทษไล่ออกหรื อให้ ออก
(๖) ขาดคุณสมบัติข้อหนึง$ ข้ อใดตามข้ อ ๘
ข้ อ ๑๗ พนั ก งานผู้ ใดประสงค์ จ ะลาออกจากงาน ให้ ยื$ น หนั ง สื อ ขอลาออก
ต่อผู้บงั คับบัญชาชันต้
" น เพื$อพิจารณาและเมื$อผู้ว่าการสัง$ อนุญาตแล้ วจึงให้ ออกจากงานตามที$ได้ รับ
อนุญาต
ในกรณี ที$ พ นั ก งานผู้ ใดขอลาออกเพื$ อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ สมั ค ร
รับเลือกตัง" ให้ การลาออกมีผลนับตังแต่
" วนั ที$ผ้ นู นขอลาออก
ั"
นอกจากกรณีตามวรรคสองถ้ าผู้ว่าการเห็นว่าจําเป็ นเพื$อประโยชน์แก่งานของ กปภ.
จะยับยังการอนุ
"
ญาตให้ ลาออกได้ เป็ นเวลาไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วนั ที$ขอลาออกก็ได้
ข้ อ ๑๘ ถ้ า ผู้ ขอลาออกมี ก รณี ถูก กล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ผู้ว่ า การจะยับ ยั ง"
การอนุญาตให้ ลาออกไว้ เพื$อรอฟั งผลของเรื$ องที$ถกู ล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ก็ได้
ถ้ าผู้ขอลาออกมีกรณีถกู ล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง หรื อมีกรณีถกู ฟ้องหรือ
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญา ซึง$ มิใช่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท
ห้ ามมิให้ สงั$ อนุญาตการลาออก แต่เมื$อเรื$ องถึงที$สดุ แล้ ว ผู้ขอลาออกไม่ถกู ลงโทษไล่ออก หรื อให้ ออก
จะยับยังการลาออกเพราะเหตุ
"
นนอี
ั " กไม่ได้

๕
ข้ อ ๑๙ พนักงานผู้ใดมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ในปี งบประมาณใด ให้ ออกจากงาน
ในวันถัดจากวันสิ "นปี งบประมาณนัน"
ข้ อ ๒๐ เมื$อผู้วา่ การเห็นสมควรอาจสัง$ ให้ พนักงานออกจากงานในกรณีตอ่ ไปนี "ได้ คือ
(๑) เมื$อผู้นนเจ็
ั " บป่ วยและแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบตั ิงาน หรื อไม่
สมควรให้ อยู่ปฏิบตั ิงานต่อไป
(๒) เมื$อผู้นัน" ลาเกินกําหนดที$ระบุไว้ ในระเบียบเกี$ยวกับการลา และมิได้ รับ
อนุญาต ให้ ลาต่อไปอีก
(๓) เมื$อพนักงานผู้ใดหย่อนความสามารถด้ วยเหตุใดๆ ในอันที$จะปฏิบัติ
หน้ าที$ ของตน หรื อประพฤติ ตนไม่เ หมาะสมกับตํ าแหน่ งหน้ าที$ และผู้ว่าการได้ แ ต่งตัง" กรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรสัง$ ให้ ออกจากงาน
(๔) เมื$อพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ างแรง แต่การ
สอบสวนไม่ไ ด้ ค วามเป็ นสัตย์ ว่ากระทํ าผิ ดที$ จะถูกลงโทษให้ อ อกหรื อ ไล่ออก แต่ค ณะกรรมการ
สอบสวนมีความเห็นว่ามีมลทินมัวหมอง ไม่สมควรจะให้ อยู่ปฏิบตั ิงานต่อไป
(๕) เมื$ อ พนัก งานผู้ใ ดต้ อ งรั บ โทษจํ า คุก โดยคํ า พิ พ ากษาถึง ที$ สุด สํ า หรั บ
ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันกระทําโดยความประมาท
การสัง$ ให้ ออกตามความในข้ อนี "ถือว่าเป็ นคําสัง$ ให้ ออกโดยไม่มีความผิด
ข้ อ ๒๑ การสั$ ง ให้ พนั ก งานตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการฝ่ ายหรื อเที ย บเท่ า ขึ น" ไป
ออกจากงานโดยไม่มีความผิด หรื อสั$งลงโทษให้ ออก หรื อไล่ออก จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการออกจากงานของพนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ ายหรื อเที ยบเท่าขึน" ไป
นอกจากกรณีที$กล่าวแล้ วให้ เสนอคณะกรรมการทราบ
หมวด ๕
การเลื#อนขัน! เงินเดือน
๕
ข้ อ ๒๒ การเลื$ อ นขั น" เงิ น เดื อ นพนั ก งานประจํ า ปี ให้ เลื$ อ นตั ง" แต่ วั น แรกของ
ปี งบประมาณที$ได้ เลื$อนนัน"
ข้ อ ๒๓ การเลื$อนขันเงิ
" นเดือนพนักงานให้ เลื$อนได้ ไม่เกินขันสู
" งของเงินเดือนสําหรับ
ทุกตําแหน่ง ผู้ซึ$งได้ รั บเงินเดือนเท่าหรื อสูงกว่าขัน" สูงของเงินเดือนสําหรั บตําแหน่งที$ดํารงอยู่แล้ ว
จะเลื$อนขันเงิ
" นเดือนมิได้

๕

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๓ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๖
ข้ อ ๒๔ การเลื$อนขันเงิ
" นเดือนพนักงาน ให้ ผ้ วู ่าการหรื อผู้ที$ได้ รับมอบหมายพิจารณา
โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริ มาณงานของตําแหน่งและผลงานที$ได้ ปฏิบตั ิมา การรักษาวินยั ตลอดจน
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน
พิจารณาผลงานของพนักงานผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาตามวรรคหนึ$ง ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา
ชัน" ต้ น หรื อ ผู้ที$ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ นผู้พิ จ ารณา แล้ ว รายงานการพิ จ ารณานัน" พร้ อมด้ ว ยข้ อ ควร
พิจารณาประกอบอื$นๆ เช่น วันลา การมาสาย การรักษาวินยั ต่อไปยังผู้บงั คับบัญชาชันเหนื
" อขึ "นไป
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจสัง$ เลื$อนขันเงิ
" นเดือน
ในการพิจารณารายงานตามวรรคสอง ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาชันเหนื
" อแต่ละระดับที$ได้ รับ
รายงานเสนอความเห็นไปเพื$อประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจสัง$ เลื$อนขันเงิ
" นเดือนด้ วย
๖
ข้ อ ๒๕ การพิจารณาเลื$อนขันเงิ
" นเดือนพนักงานประจําปี นนั " ให้ พิจารณาผลงานการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี งบประมาณที$แล้ วมาเป็ นเกณฑ์ ประกอบด้ วยช่วงเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
รอบปี พิจารณาความดีความชอบ ตังแต่
" วนั ที$ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที$ ๓๐ มิถุนายน ของปี ที$พิจารณา
โดยพิจารณาปี ละหนึง$ ครัง"
ในกรณี พ นักงานผู้ใด ได้ เ ลื$อ นตํ าแหน่ง ย้ ายสับ เปลี$ ยนหน้ าที$ ไปช่ว ยงานในต่า ง
สํ า นั ก งานหรื อ ได้ รั บ มอบหมายให้ ปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ หน้ าที$ ห รื อ งานพิ เ ศษอื$ น ใด ในรอบ
ปี งบประมาณที$แล้ วมา ให้ นําผลงานของผู้นนทุ
ั " กตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้ วย
ข้ อ ๒๖ เมื$ อ ผู้ มี อํ า นาจสั$ ง เลื$ อ นขัน" เงิ น เดื อ นได้ รั บ รายงานการพิ จ ารณาจาก
ผู้บงั คับบัญชาตามข้ อ ๒๔ แล้ วเห็นว่าพนักงานผู้ใดปฏิบตั ิงานตามหน้ าที$ไม่ได้ ผลดีเท่าที$ควร หรื อไม่
อยู่ในเหลักเกณฑ์เลื$อนขันเงิ
" นเดือนได้ ตามข้ อ ๒๗ ให้ งดเลื$อนขันเงิ
" นเดือนสําหรับผู้นนั "
ในกรณีที$ผ้ มู ีอํานาจสัง$ เลื$อนขันเงิ
" นเดือนพิจารณาเห็นว่าพนักงานผู้ใดปฏิบตั ิงานตาม
หน้ าที$ได้ ผลดีและอยู่ในหลักเกณฑ์เลื$อนขันเงิ
" นเดือนได้ ตามข้ อ ๒๗ ให้ เลื$อนขันเงิ
" นเดือนให้ แก่ผ้ นู นได้
ั"
หนึ$งขันและถ้
"
าพนักงานผู้ใดปฏิบตั ิงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒๘ ด้ วยจะเลื$อนขันเงิ
" นเดือนให้ แก่
ผู้นนเป็
ั " นกรณีพิเศษเกินหนึง$ ขันแต่
" ไม่เกินสองขันก็
" ได้
๗
ข้ อ ๒๗ พนั ก งานซึ$ ง จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื$ อ นขัน" เงิ น เดื อ นหนึ$ ง ขัน" ต้ อ งอยู่
ในหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี "
(๑) ในรอบปี งบประมาณที$แล้ วมามีระยะเวลาทํางานรวมกันไม่น้อยกว่าแปด
เดือน
๖

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๘ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๗
แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๘ ข้ อ ๕ ลงวันที$ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๗
(๒) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมา ได้ ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที$
ของตนด้ วยความสามารถและด้ วยความอุ ต สาหะจนเกิ ด ผลดี หรื อ ความก้ าวหน้ าแก่ ง าน
ซึง$ ผู้บงั คับบัญชาได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที$สมควรจะได้ เลื$อนขันเงิ
" นเดือน
(๓) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมา จนถึงวันที$คําสัง$ เลื$อนขัน"
เงิ น เดื อ น มี ผ ลบัง คับ ต้ อ งไม่ ถูก ลงโทษทางวิ นัย ที$ ห นัก กว่า โทษภาคทัณ ฑ์ หรื อ ไม่ ถูก พิ พ ากษา
ในคดีอาญาลงโทษในความผิดเกี$ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที$ หรื อความผิดที$ทําให้ เสื$อมเสียเกียรติศกั ดิW
ของตําแหน่งหน้ าที$ของตน ซึง$ มิใช่ความผิดที$กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ในกรณีที$พนักงานผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที$สมควรได้ เลื$อนขันเงิ
" นเดือน และได้
ถูกงดเลื$อนขันเงิ
" นเดือนเพราะถูกลงโทษทางวินยั หรื อถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ ลงโทษในกรณี
นัน" มาแล้ ว ให้ ผ้ ูบังคับ บัญชาเลื$ อนขัน" เงิ นเดื อนประจํ าปี ต่อไปให้ พ นัก งานผู้นัน" ตัง" แต่วัน แรกของ
ปี งบประมาณที$จะได้ เลื$อนเป็ นต้ นไป
(๔) ในรอบปี พิ จารณาความดีความชอบที$ แล้ วมา ต้ องไม่ถูกสั$งพักงาน
เกินกว่าสี$เดือน
(๕) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมา ต้ องมีวนั ลาไม่เกินสี$สิบห้ า
วันแต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี "
(ก) ลาอุป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮัจ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที$มีสิทธิได้ รับเงินเดือนระหว่างลา
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้ าสิบวัน
(ค) ลาป่ วยซึง$ จําเป็ นต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรื อหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหนึง$ ร้ อยยี$สิบห้ าวัน
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิงานตามหน้ าที$หรื อในขณะ
เดินทางไปหรื อกลับจากปฏิบตั ิงานตามหน้ าที$
(จ) ลาเนื$องจากราชการทหาร เฉพาะวันที$มีสิทธิได้ รับเงินเดือนระหว่างลา
(ฉ) ลาไปต่างประเทศเฉพาะวันที$มีสิทธิได้ รับเงินเดือนระหว่างลา
(๖) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมาต้ องไม่ลาบ่อยครัง" หรื อมา
ทํางานสายเกินกว่า ๓๐ ครัง"
(๗) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมา ต้ องไม่ขาดงาน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร

๘
(๘) ในรอบปี งบประมาณที$ แล้ วมา ถ้ า เป็ นผู้ไ ด้ รั บอนุญ าตให้ ไปศึก ษา
ในประเทศ หรื อไปศึกษาฝึ กอบรมหรื อดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้ วยการให้ พนักงาน
ไปศึกษาฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้ องปฏิบตั ิงานในรอบปี งบประมาณที$แล้ วมาเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าแปดเดือน
๘
ข้ อ ๒๘ พนักงานผู้ซึ$งจะได้ เลื$อนขันเงิ
" นเดือนประจําปี งบประมาณ เป็ นกรณีพิเศษ
มากกว่าหนึง$ ขัน" แต่ไม่เกินสองขัน" นันต้
" องอยู่ในหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี "
(๑) ในรอบปี งบประมาณที$แล้ วมา มีระยะเวลาทํางานรวมกันไม่น้อยกว่าสิบ
สองเดือน
(๒) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมา มีวนั ลารวมกันไม่เกินสิบห้ า
วัน
(๓) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมา ต้ องไม่ลาบ่อยครัง" หรื อมา
ทํางานสายเกินกว่า ๑๐ ครัง"
(๔) ในรอบปี พิจารณาความดีความชอบที$แล้ วมา ไม่ได้ ลาไปศึกษาฝึ กอบรม
หรื อดูงานทัง" ในและนอกประเทศ ยกเว้ นการไปปฏิบตั ิหน้ าที$ตามที$ได้ รับมอบหมายหรื อปฏิบัติงาน
หน้ าที$อื$นตามข้ อตกลงเกี$ยวกับสภาพการจ้ างที$ได้ ทําไว้ กบั กปภ.
(๕) นําหลักเกณฑ์ตามข้ อ ๒๗ (๓) และ (๗) มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
๙
ข้ อ ๒๘ ทวิ นอกจากหลักเกณฑ์ ต ามข้ อ ๒๘ แล้ ว พนัก งานผู้ซึ$งจะได้ เ ลื$อ นขัน"
เงินเดือนประจําปี งบประมาณ เป็ นกรณีพิเศษมากกว่าหนึ$งขัน" แต่ไม่เกินสองขัน" ต้ องมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่างหนึง$ อย่างใด ดังต่อไปนี "ด้ วย
(๑) ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที$ได้ ผลดีเด่นจนถือเป็ นตัวอย่างที$ดีได้
(๒) ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที$ที$มีการต่อสู้หรื อที$ต้องเสี$ยงอันตรายเป็ นกรณีพิเศษ
(๓) ปฏิบตั ิงานเกินตําแหน่งหน้ าที$จนเกิดประโยชน์ต่อ กปภ. เป็ นพิเศษ และ
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที$ของตนเป็ นผลดีด้วย
(๔) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ$ มในเรื$ องใดเรื$ องหนึ$ง หรื อได้ ค้นคว้ าหรื อ
ประดิษฐ์ สิ$งใดสิ$งหนึง$ ซึง$ เป็ นประโยชน์ตอ่ กปภ. เป็ นพิเศษ และ กปภ.ได้ ดําเนินการตามความคิดริ เริ$ ม
หรื อได้ รับรองให้ ใช้ การค้ นคว้ าหรื อสิ$งประดิษฐ์ นนั "

๘

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๘ ข้ อ ๖ ลงวันที$ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๙
เพิ$มเติมโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒๘ ข้ อ ๗ ลงวันที$ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๙
(๕) ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที$ด้วยความตรากตรํ าเหน็ดเหนื$อยเป็ นพิเศษและ
งานนันได้
" ผลดียิ$ง
(๖) ปฏิบตั ิงานที$ได้ รับมอบหมายให้ กระทํากิจการอย่างหนึง$ อย่างใดจนสําเร็ จ
เป็ นผลดียิ$งแก่ประเทศชาติ
๑๐
ข้ อ ๒๙ (ยกเลิก)
๑๑
ข้ อ ๒๙ ทวิ (ยกเลิก)
๑๒
ข้ อ ๒๙ ตรี (ยกเลิก)
ข้ อ ๓๐ พนักงานผู้ใดซึ$งผู้บังคับบัญชาผู้มี อํานาจสั$งเลื$อนขัน" เงินเดือนเห็นสมควร
ให้ ได้ เลื$อนขันเงิ
" นเดือน แต่ได้ ถงึ แก่กรรมอันมิใช่เกิดขึ "น เนื$องจากการประพฤติชวั$ อย่างร้ ายแรงของตน
หรื อต้ องไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร หรื อต้ องออกจากตําแหน่งไป
เพราะเจ็บป่ วยซึง$ แพทย์ที$ กปภ. รับรองได้ ตรวจแล้ วเห็นว่าไม่สามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้ อีก ก่อนที$จะ
มีคําสัง$ เลื$อนขันเงิ
" นเดือนประจําปี งบประมาณตามปกติ ผู้บงั คับบัญชาจะสัง$ เลื$อนขันเงิ
" นเดือนให้ ผ้ นู นั "
ย้ อนหลังไปถึงวันแรกของปี งบประมาณที$มีสิทธิจะได้ เลื$อนนันก็
" ได้
ข้ อ ๓๑ พนักงานผู้ใดซึ$งผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั$งเลื$อนขัน" เงินเดือนเห็นสมควร
ให้ ได้ เลื$ อ นขั น" เงิ น เดื อ น แต่ จ ะต้ องพ้ นจากตํ า แหน่ ง ไปเพราะเกษี ย ณอายุ ต ามข้ อบั ง คั บ นี "
ผู้บงั คับบัญชาจะสัง$ เลื$อนขันเงิ
" นเดือน เพื$อประโยชน์ในการคํานวณเงินสงเคราะห์ให้ ผ้ นู ัน" ในวันสิ "น
ปี งบประมาณก่อนที$จะพ้ นจากตําแหน่งก็ได้
ข้ อ ๓๒ การเลื$อนขันเงิ
" นเดือนพนักงานนอกจากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที$กําหนด
นี " หรื อที$ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที$ กําหนดนี " แต่ผ้ ูบังคับบัญชาผู้มี อํานาจสั$งเลื$อนขัน"
เงินเดือนพิจารณาเห็นว่าสมควรเลื$อนขันเงิ
" นเดือนให้ แก่ผ้ ูนัน" โดยมีเหตุผลเป็ นกรณีพิเศษ ให้ เสนอ
คณะกรรมการเพื$อพิจารณาอนุมตั ิให้ เป็ นกรณีพิเศษเฉพาะราย
หมวด ๖
วินัย การรักษาวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษ
ข้ อ ๓๓ พนักงานต้ องรักษาวินยั ดังต่อไปนี "โดยเคร่งครัด คือ
(๑) ต้ องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลด้ วยความบริ สทุ ธิWใจ

๑๐

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๓ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑
แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๓ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒
แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๓ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐
(๒) ต้ องสนับสนุนนโยบายของ กปภ.และปฏิบัติตามข้ อบังคับตลอดจน
ระเบียบแบบแผนของ กปภ.
(๓) ต้ องเคารพเชื$อฟั งผู้บงั คับบัญชา และปฏิบตั ิตามคําสัง$ ของผู้บงั คับบัญชา
ซึ$งสั$งในหน้ าที$โดยชอบด้ วยกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบแบบแผนและแบบธรรมเนียมของ กปภ.
ไม่ปฏิบตั ิงานข้ ามผู้บงั คับบัญชาเหนือตน เว้ นแต่ผ้ บู งั คับบัญชาเหนือขึ "นไปเป็ นผู้สงั$ ให้ กระทํา หรื อ
ได้ รับอนุญาตเป็ นพิเศษชั$วครัง" คราว ในกรณีเช่นว่านีใ" ห้ ผ้ ูรับคําสั$งรายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาชัน" ต้ น
ทราบด้ วย
(๔) ต้ องไม่รายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา การรายงานโดยปกปิ ดข้ อความ
ซึง$ ควรต้ องบอกถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้ วย
(๕) ต้ อ งเอาใจใส่ต่อ หน้ าที$ รั บ ผิ ด ชอบต่อ หน้ า ที$ และระมัด ระวังรั กษา
ผลประโยชน์ของ กปภ.
(๖) ต้ องมาทํางานตรงกําหนดเวลา อุทิศเวลาของตนให้ แก่งาน ไม่ละทิ "งหรื อ
ทอดทิ "งหน้ าที$ และไม่ใช้ เวลาทํางานไปหาประโยชน์สว่ นตัว
(๗) ต้ องปฏิบตั ิงานด้ วยความซื$อสัตย์สจุ ริ ต เที$ยงธรรม ไม่อาศัยหรื อยอมให้
ผู้อื$นอาศัยอํานาจหน้ าที$การงานของตนหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื$น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมก็ตาม
(๘) ต้ องไม่ประพฤติชวั$ หรื อประพฤติในทางซึง$ อาจทําให้ เสื$อมเสียเกียรติศกั ดิW
ของตําแหน่งหน้ าที$ของตน
(๙) ต้ องต้ อนรับ ให้ ความสะดวก ให้ ความเป็ นธรรม และช่วยเหลือประชาชน
ผู้มาติดต่อในกิจการอันเกี$ยวกับหน้ าที$การงานของตนหรื อของ กปภ.
(๑๐) ต้ องสุภาพเรี ยบร้ อยต่อประชาชน ไม่ดหู มิ$นเหยียดหยามบุคคลใดๆ
(๑๑) ต้ องรักษาความสามัคคีระหว่างพนักงาน อํานวยความสะดวกและ
ร่วมมือช่วยเหลือซึง$ กันและกันในหน้ าที$การงาน
(๑๒) ต้ องรักษาความลับของทางราชการและของ กปภ.
ข้ อ ๓๔ ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที$สง่ เสริ มการรักษาวินยั ดังต่อไปนี "
(๑) พึงปฏิบตั ิตนเองให้ เป็ นตัวอย่างที$ดีในการรักษาวินยั
(๒) ดูแลระมัดระวังให้ พนักงานใต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามวินยั

๑๑
(๓) ถ้ าเห็นว่าพนักงานใต้ บงั คับบัญชาคนใดกระทําผิดวินยั ที$จะต้ องได้ รับโทษ
และอยู่ในอํานาจที$จะลงโทษได้ ให้ สงั$ ลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าควรจะต้ องได้ รับโทษสูงกว่าที$ตนมีอํานาจ
สัง$ ลงโทษ ให้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึน" ไป เพื$อให้ พิจารณาดําเนินการสั$งลงโทษตามควร
แก่กรณี
(๔) ต้ องเอาใจใส่ดแู ลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยใกล้ ชิด
ข้ อ ๓๕ ผู้บัง คับ บัญชาผู้ใ ดละเลยไม่ ปฏิบัติหน้ าที$ หรื อปฏิ บัติห น้ า ที$ ตามข้ อ ๓๔
โดยไม่สจุ ริ ตให้ ถือว่าผู้นนกระทํ
ั"
าผิดวินยั
ข้ อ ๓๖ โทษผิดวินยั มีดงั นี "
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขันเงิ
" นเดือน
(๔) ให้ ออก
(๕) ไล่ออก
๑๓
ข้ อ ๓๗ การลงโทษไล่ออกให้ ผ้ ูว่าการสั$งลงโทษเมื$อพนักงานผู้ใดกระทําผิดวินัย
อย่างร้ ายแรง ดังต่อไปนี "
(๑) กระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษจําคุก หรื อโทษที$หนักกว่าโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที$สดุ ให้ จําคุกหรื อให้ รับโทษที$หนักกว่าโทษจําคุก เว้ นแต่ความผิดที$เป็ นลหุโทษ
หรื อความผิดอันได้ กระทําโดยประมาทที$ไม่เสียหายแก่งานเกี$ยวกับหน้ าที$ของตน
(๒) ต้ องคําพิ พากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย เพราะกระทํ าหนี ส" ินขึน" ด้ วย
ความทุจริ ตหรื อต้ องคําพิพากษาในคดีแพ่งอันแสดงว่าเป็ นการเสื$อมเสียเกียรติศักดิWแห่งตําแหน่ง
หน้ าที$อย่างร้ ายแรง
(๓) ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที$การงานโดยมิชอบ เพื$อให้ เกิดความ
เสียหายอย่างร้ ายแรง แก่ผ้ หู นึง$ ผู้ใดหรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที$การงานโดยทุจริ ต
(๔) ขัดคําสั$งหรื อหลีกเลี$ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั$งของผู้บังคับบัญชา ซึ$งสัง$ ใน
หน้ า ที$ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายและระเบี ยบ ข้ อบังคับ ของ กปภ. อัน เป็ นเหตุใ ห้ เ สีย หายแก่ กปภ.
อย่างร้ ายแรง
(๕) เปิ ดเผยความลับของทางราชการหรื อของ กปภ. เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่
ทางราชการหรื อ กปภ. อย่างร้ ายแรง
๑๓

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๓ ข้ อ ๕ ลงวันที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๒
(๖) ประมาทเลิ$ น เล่อ ในหน้ า ที$ ก ารงาน อัน เป็ นเหตุใ ห้ เ สี ย หายแก่ กปภ.
อย่างร้ ายแรง
(๗) ดูห มิ$ น เหยี ย ดหยาม กดขี$ ข่ ม เหงหรื อ ทํ า ร้ ายประชาชนผู้ม าติ ด ต่ อ
ในกิจการของ กปภ. อย่างร้ ายแรง
(๘) กระทําการอันได้ ชื$อว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั$ อย่างร้ ายแรง
(๙) ละทิ ง" หน้ า ที$ ก ารงาน หรื อ ขาดงานติ ด ต่อ ในคราวเดี ย วกัน เป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวันทําการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้ อ ๓๘ การลงโทษให้ ออก ให้ ผ้ วู ่าการสัง$ ลงโทษได้ เมื$อพนักงานกระทําผิดวินยั อย่าง
ร้ ายแรงตามข้ อ ๓๗แต่ยงั ไม่ถงึ กับจะต้ องถูกไล่ออก หรื อมีเหตุอนั ควรลดหย่อน
ข้ อ ๓๙ การกระทําผิดวินัยที$อาจถูกลงโทษถึงไล่ออก หรื อให้ ออกถ้ ามิใช่เป็ นกรณี
ความผิดที$ปรากฏชัดแจ้ งตามข้ อ ๔๑ให้ ผ้ วู า่ การแต่งตังคณะกรรมการขึ
"
"นอย่างน้ อยสามคนเพื$อทําการ
สอบสวน
การสอบสวนนัน" ให้ กระทําให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ วอย่างช้ าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที$
ประธานกรรมการได้ รับทราบคําสัง$ ถ้ ามีความจําเป็ นซึง$ จะสอบสวนให้ เสร็ จภายในกําหนดนันไม่
" ได้ ก็
ขยายเวลาได้ อีกไม่เกินสิบห้ าวัน ทังนี
" "ให้ แสดงเหตุที$ต้องขยายเวลาไว้ ในสํานวนการสอบสวนด้ วยแต่
ถ้ าขยายเวลาแล้ วยังสอบสวนไม่แล้ วเสร็ จ ให้ ขออนุมัติผ้ ูว่าการขยายเวลาต่อไปอีกครัง" ละสิบห้ าวัน
แต่ทงนี
ั " "ไม่เกินสามครัง"
ข้ อ ๔๐ การสอบสวน การแต่งตังกรรมการ
"
การรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจน
กิจการอื$นๆ ที$จําเป็ น เพื$อให้ ได้ ความจริ งและความยุติธรรม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที$
ผู้วา่ การกําหนด โดยอนุมตั ิของคณะกรรมการ
๑๔
ข้ อ ๔๑ พนั ก งานผู้ ใดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อัน เป็ นกรณี ค วามผิ ด ที$ ป รากฏชั ด แจ้ ง
ดังต่อไปนี " ให้ ผ้ วู า่ การมีอํานาจพิจารณาสัง$ ลงโทษ ไล่ออกหรื อให้ ออกได้ โดยไม่ต้องตังคณะกรรมการ
"
สอนสวนก็ได้ คือ
(๑) กระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษจําคุกหรื อโทษที$หนักกว่าโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงที$สดุ ให้ จําคุกหรื อให้ รับโทษที$หนักกว่าโทษจําคุก เว้ นแต่ความผิดที$เป็ นลหุโทษหรื อ
ความผิดอันได้ กระทําโดยประมาทที$ไม่เสียหายแก่งานเกี$ยวกับหน้ าที$ของตน
(๒) ต้ องคําพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายเพราะทําหนีส" ินขึ "นด้ วยความ
ทุจริ ต
๑๔

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๓ ข้ อ ๖ ลงวันที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓
(๓) ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที$การงานโดยมิชอบ เพื$อให้ เกิดความ
เสียหายอย่างร้ ายแรง แก่ผ้ หู นึ$งผู้ใดหรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที$การงานโดยทุจริ ต และให้
ถ้ อยคํารับสารภาพต่อผู้บงั คับบัญชาหรื อคณะกรรมการสอบสวนที$ผ้ วู า่ การแต่งตัง"
(๔) ละทิ ง" หน้ า ที$ ก ารงาน หรื อ ขาดงานติ ด ต่อ ในคราวเดี ย วกัน เป็ นเวลา
เกินกว่าเจ็ดวันทําการ และผู้บงั คับบัญชา ได้ ดําเนินการสืบสวนแล้ ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑๕
ข้ อ ๔๒พนั ก งานผู้ ใดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ที$ ยั ง ไม่ ถึ ง ขั น" เป็ นการกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
อย่ า งร้ ายแรงให้ ผ้ ูบัง คับัญ ชาแต่ ง ตัง" คณะกรรมการสอบสวน หากผลการสอบสวนปรากฏว่ า
มีมลู ความผิดไม่ถึงขันร้
" ายแรง ให้ สงั$ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขันเงิ
" นเดือนตามควรแก่
กรณีให้ เหมาะสมกับความผิด ถ้ ามีเหตุอนั ควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการพิจาณาลดโทษก็ได้
แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ ใช้ เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้ อย หรื อมีเหตุอนั ควรลดหย่อน
ซึง$ ยังไม่ถงึ กับจะต้ องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ในกรณีกระทําผิดวินยั เล็กน้ อยและเป็ นความผิดครัง" แรก ถ้ าผู้บงั คับบัญชาที$มีอํานาจ
ลดขัน" เงินเดือน หรื อตัดเงินเดือน เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยว่ากล่าวตักเตือนหรื อ
ให้ ทําทัณฑ์บนเป็ นหนังสือไว้ ก่อนก็ได้
โทษลดขัน" เงิ นเดื อนหรื อโทษตัดเงิ นเดื อน ผู้บัง คับบัญชาจะโทษผู้กระทํ าผิ ดวินัย
ได้ ตามหลักเกณฑ์ท้ายข้ อบังคับนี "
ข้ อ ๔๓การสัง$ ลงโทษพนักงานที$กระทําผิดวินยั ถ้ าเป็ นพนักงานตําแหน่งผู้อํานวยการ
ฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ "นไป ให้ ผ้ วู า่ การเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เมื$อได้ รับความ
เห็นชอบแล้ ว จึงจะสัง$ ลงโทษได้
ข้ อ ๔๔ให้ ผ้ ูบงั คับบัญชามีหน้ าที$ดูแลระมัดระวังพนักงานในบังคับบัญชาให้ ปฏิบัติ
ตามวินยั ถ้ ารู้วา่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั และพิจารณาแล้ วเห็นว่า ความผิดของพนักงานผู้นนั "
อยู่ในอํานาจของตนที$จะลงโทษได้ ก็ให้ สงั$ ลงโทษถ้ าเห็นว่าความผิดนันควรจะต้
"
องได้ รับโทษสูงกว่าที$
ตนมีอํานาจสัง$ ลงโทษ ก็ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาเหนือตนขึ "นไป เพื$อพิจารณาสัง$ ลงโทษตามควร
แก่กรณี
ผู้บงั คับบัญชาผู้ใดไม่รายงานการกระทําผิดวินยั ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา หรื อไม่จดั การ
ลงโทษผู้ใต้ บงั คับบัญชาที$กระทําผิดวินยั หรื อจัดการลงโทษไม่เป็ นการสุจริ ต ให้ ถือว่าผู้บงั คับบัญชา
นันกระทํ
"
าผิดวินยั

๑๕
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๑๔
ข้ อ ๔๕ การลงโทษผู้สั$ง ลงโทษต้ อ งลงโทษให้ เ หมาะสมกับ ความผิ ด และต้ อ ง
ไม่สั$งการโดยพยาบาทหรื อโดยโทสะจริ ต หรื อลงโทษผู้ที$ไม่มีความผิด ในคําสั$งลงโทษให้ แสดงว่า
ผู้ถกู ลงโทษกระทําผิดวินยั ในกรณีใด และผิดตามข้ อใดแห่งข้ อบังคับนี "
ข้ อ ๔๖ เมื$ อ ผู้มี อํ า นาจลงโทษได้ สั$ง ลงโทษแล้ ว ต้ อ งเสนอรายงานการลงโทษ
ต่อผู้บงั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้วา่ การ เว้ นแต่กรณีที$ผ้ วู า่ การเป็ นผู้สงั$ ลงโทษ
ในกรณี ที$ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาของผู้ถูก ลงโทษ ซึ$ง มี ตํ า แหน่ ง เหนื อ ผู้สั$ง ลงโทษเห็ น ว่ า
การลงโทษหรื อการดําเนินการทางวินัยนัน" ไม่ถูกต้ องหรื อไม่เ หมาะสม ให้ ผ้ ูบังคับบัญชาดังกล่าว
มีอํานาจสัง$ ลงโทษ เพิ$มโทษ ลดโทษ หรื อยกโทษได้ แต่ถ้าจะเพิ$มโทษแล้ ว โทษที$สั$งเพิ$มขึน" รวมกับ
ที$สงั$ ไว้ เดิมต้ องไม่เกินอํานาจของผู้สงั$ ใหม่นนั "
ข้ อ ๔๗ พนักงานผู้ใดมี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํ าผิ ดวินัยอย่างร้ ายแรงจนถูกตัง"
กรรมการสอบสวน หรื อถูกฟ้องคดีอาญา หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ
หรื อความผิดอันได้ กระทํ าโดยประมาท ถ้ าผู้บังคับบัญชาพิ จารณาเห็นว่า หากให้ คงอยู่ในหน้ าที$
ระหว่ า งการสอบสวนพิ จ ารณาหรื อ ระหว่ า งดํ า เนิ น คดี จะเป็ นการเสี ย หายแก่ ง านของ กปภ.
ให้ รายงานผู้วา่ การเพื$อพิจารณาสัง$ ให้ ผ้ นู นพั
ั " กงานหรื อออกจากงานไว้ ก่อน
ข้ อ ๔๘ เมื$ อ การพิ จ ารณาสอบสวนเสร็ จ สิ น" หรื อ คดี ถึ ง ที$ สุด แล้ ว ผลปรากฏว่ า
ผู้ถกู สัง$ พักงานหรื อออกจากงานไว้ ก่อนมิได้ กระทําผิด หรื อกระทําผิดไม่ถงึ กับจะต้ องถูกลงโทษให้ ออก
หรื อ ไล่ออก และไม่มีกรณีที$จะต้ องออกจากงานด้ วยเหตุอื$น ให้ ผ้ วู ่าการสัง$ ให้ ผ้ นู นกลั
ั " บเข้ าปฏิบตั ิงาน
ในตําแหน่งเดิมหรื อตําแหน่งในระดับเดียวกันที$ต้องใช้ คณ
ุ สมบัติเฉพาะที$ผ้ นู นมี
ั " อยู่
ในกรณีที$ปรากฏว่า ผู้ถูกสัง$ พักงานหรื อออกจากงานไว้ ก่อน มีความผิดที$จะต้ องถูก
ลงโทษให้ ออกหรื อไล่ออก ให้ เปลี$ยนแปลงคําสัง$ พักงานไว้ ก่อนเป็ นคําสัง$ ลงโทษให้ ออกหรื อไล่ออก
แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๔๙ การจ่ายเงินเดือนระหว่างพักงานหรื อออกจากงานไว้ ก่อน ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของ กปภ.ว่าด้ วยการนัน"
ข้ อ ๕๐ พนักงานผู้ถกู ลงโทษเพราะกระทําผิดวินยั หรื อถูกสัง$ ให้ ออกจากงานด้ วยเหตุ
ใดๆ เว้ นแต่ให้ พักงาน หรื อออกจากงานไว้ ก่อนตามข้ อ ๔๗หากเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
ให้ มี สิทธิW อุทธรณ์ คํา สั$งลงโทษหรื อคําสั$งให้ ออกจากงานนัน" ได้ ตามวิธีการที$ กํ าหนดไว้ ในหมวดนี "
แต่ถ้าปรากฏว่าการอุทธรณ์นนเป็
ั " นอุทธรณ์เท็จให้ ถือว่าเป็ นความผิดวินยั

๑๕
ข้ อ ๕๑ การอุท ธรณ์ คํ า สั$ง ลงโทษหรื อ คํ า สั$ง ให้ อ อกจากงาน ให้ ทํ า เป็ นหนัง สื อ
ลงลายมือชื$อผู้อทุ ธรณ์ และให้ อทุ ธรณ์ได้ สําหรับตนเองเท่านัน" จะอุทธรณ์แทนคนอื$นหรื อมอบหมาย
ให้ คนอื$นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้ อ ๕๒ เพื$ อ ประโยชน์ ใ นการอุท ธรณ์ ผู้ถูก ลงโทษอาจขอตรวจหรื อ คัด รายงาน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้ ส่ ว นบัน ทึ ก ถ้ อ ยคํ า พยานบุค คลหรื อ เอกสารอื$ น
ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าการที$จะอนุญาตหรื อไม่ โดยให้ พิจารณาถึงประโยชน์ในทางการรักษาวินัย
ของพนักงาน เหตุผลและความจําเป็ น เป็ นเรื$ องๆ ไป
ข้ อ ๕๓ การอุท ธรณ์ คํ า สั$ง ลงโทษภาคทัณ ฑ์ ตัด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดขัน" เงิ น เดื อ น
ให้ อุ ท ธรณ์ ภ ายในกํ า หนดสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น ทราบคํ า สั$ ง โดยอุ ท ธรณ์ ต่ อ ผู้ ว่ า การหรื อ
ประธานกรรมการ กปภ. แล้ วแต่กรณี ดังนี "
(๑) ในกรณีที$ผ้ วู ่าการเป็ นผู้สงั$ ลงโทษ ให้ อทุ ธรณ์ต่อประธานกรรมการ กปภ.
และให้ ประธานกรรมการ กปภ.เป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยสัง$ การ
(๒) ในกรณีที$ผ้ ูบงั คับบัญชาอื$นเป็ นผู้สงั$ ลงโทษ ให้ อทุ ธรณ์ต่อผู้ว่าการ และ
ให้ ผ้ วู า่ การเป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัยสัง$ การ
ข้ อ ๕๔ การอุท ธรณ์ ต ามข้ อ ๕๓ให้ ยื$ น หนัง สื อ อุท ธรณ์ พ ร้ อมด้ ว ยสํ า เนาถูก ต้ อ ง
หนึ$งฉบับต่อผู้บงั คับบัญชาซึง$ เป็ นผู้สงั$ ลงโทษ และให้ ผ้ ูบงั คับบัญชานันส่
" งหนังสืออุทธรณ์พร้ อมด้ วย
สํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษ และคําชี "แจงของตนถ้ าจะพึงมีตอ่ ไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
สัง$ การ ตามข้ อ ๕๗ภายใน เจ็ดวันนับแต่วนั ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
ข้ อ ๕๕ ให้ ผ้ ูมี อํานาจตามข้ อ๕๓พิ จารณาวินิจฉัยสั$งการให้ เสร็ จภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วนั ได้ รับหนังสืออุทธรณ์และสํานวนการพิจารณาโทษ
ข้ อ ๕๖ ในกรณีที$ผ้ ูมี อํานาจพิ จารณาวินิจฉัยสั$งการตามข้ อ ๕๓พิ จารณาเห็นว่า
การสัง$ ลงโทษเหมาะสมแก่ความผิดแล้ ว ก็ให้ สงั$ ยกอุทธรณ์ หรื อถ้ าเห็นว่า การสัง$ ลงโทษนันไม่
" ถกู ต้ อง
หรื อไม่เหมาะสมก็ให้ สงั$ เพิ$มโทษ ลดโทษ หรื อยกโทษ ตามควรแก่กรณี
เมื$ อผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยสั$งการตามข้ อ ๕๓ได้ พิจารณาวินิจฉัยสั$งการแล้ ว
ให้ แจ้ งให้ ผ้ ูอทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที$ได้ พิจารณาวินิจฉัยสัง$ การ คําวินิจฉัย
สัง$ การดังกล่าว ให้ เป็ นที$สดุ
ข้ อ ๕๗ การอุ ท ธรณ์ คํ า สั$ ง ลงโทษให้ ออกหรื อ ไล่ อ อก เว้ นแต่ ใ ห้ พั ก งานหรื อ
ออกจากงานไว้ ก่อนตามข้ อ ๔๗ให้ อทุ ธรณ์ต่อประธานกรรมการ กปภ. ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั
ทราบคําสัง$ นัน" หนังสืออุทธรณ์จะยื$นต่อประธานกรรมการ กปภ.โดยตรงหรื อจะยื$นผ่านผู้วา่ การก็ได้

๑๖
ในกรณีที$ยื$นหนังสืออุทธรณ์ตอ่ ประธานกรรมการ กปภ. โดยตรงให้ ประธานกรรมการ
กปภ. แจ้ งให้ กปภ. ส่งสํานวนการพิจารณาโทษไปประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสัง$ การ ในกรณีที$ยื$น
หนังสืออุทธรณ์ผ่านผู้วา่ การให้ นําข้ อ ๕๔มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ ประธานกรรมการ กปภ. พิจารณาวินิจฉัยสัง$ การให้ เสร็ จภายในสามสิบวันนับแต่
วันได้ รับสํานวนการพิจารณาโทษ เว้ นแต่ในกรณีซึ$งจะพิจารณาให้ เสร็ จทันภายในกําหนดนัน" ไม่ได้
ก็ให้ ขยายเวลาได้ อีกไม่เกินสิบห้ าวัน
ข้ อ ๕๘ การพิ จารณาอุทธรณ์ ตามข้ อ ๕๗ให้ นําข้ อ ๕๖วรรคหนึ$ง มาใช้ บังคับโดย
อนุโลม
เมื$อประธานกรรมการ กปภ. ได้ พิจารณาวินิจฉัยสั$งการไปประการใดแล้ ว ให้ แจ้ ง
ให้ ผ้ ูอทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที$ได้ พิจารณาวินิจฉัยสัง$ การ คําวินิจฉัยสัง$ การ
ดังกล่าวให้ เป็ นที$สดุ
ในกรณีที$สั$งให้ ผ้ ูอุทธรณ์ กลับเข้ าทํางาน ให้ นําข้ อ ๔๘วรรคหนึ$ง และข้ อ ๔๙มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๕๙ บัญชีอตั ราเงินเดือนของพนักงานตามข้ อบังคับนี " ให้ ใช้ บงั คับได้ ไปพลางก่อน
จนกว่าคณะรัฐมนตรี จะให้ ความเห็นชอบ แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี กําหนดเป็ นอย่างอื$น ให้ เป็ นไปตามที$
คณะรัฐมนตรี ได้ กําหนดขึ "นนัน"
ประกาศ ณ วันที$ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
จํารูญ ปิ ยมั ปุตระ
(นายจํารูญ ปิ ยมั ปุตระ)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

๑๗

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๔ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๘

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๔ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๙

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๐ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

๒๐

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๐ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

๒๑

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๐ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

๒๒

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๔ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒๓

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๔ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒๔

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๔ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒๕

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓๓ ข้ อ ๗ ลงวันที$ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒๖
ข้ อบังคับการประปาส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยการกําหนดตําแหน่ ง ค่ าจ้ าง การบรรจุ การแต่ งตัง! การเลื#อนขัน! ค่ าจ้ าง
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษของลูกจ้ าง
พ.ศ. ๒๕๒๒
----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการ วางข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี "
ข้ อ ๑ ข้ อบัง คับ นี เ" รี ย กว่า “ข้ อบังคับการประปาส่ว นภูมิ ภาค ว่า ด้ วยการกํ าหนด
ตําแหน่ง ค่าจ้ าง การบรรจุ การแต่งตัง" การเลื$อนขันค่
" าจ้ าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ
และการอุทธรณ์การลงโทษของลูกจ้ าง พ.ศ. ๒๕๒๒”
ข้ อ ๒ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี "ตังแต่
" วนั ที$ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นต้ นไป
หมวด ๑
ตําแหน่ งลูกจ้ าง
๑
ข้ อ ๓ ตําแหน่งลูกจ้ างมีดงั ต่อไปนี "
(๑) เจ้ าหน้ าที$วิศวกร
(๒) เจ้ าหน้ าที$สถาปนิก
(๓) เจ้ าหน้ าที$บริ หารงานทัว$ ไป
(๔) เจ้ าหน้ าที$ตรวจการ
(๕) เจ้ าหน้ าที$ฝึกอบรม
(๖) เจ้ าหน้ าที$ประชาสัมพันธ์
(๗) เจ้ าหน้ าที$เศรษฐกร
(๘) เจ้ าหน้ าที$นิติกร
(๙) เจ้ าหน้ าที$สถิติ
(๑๐) เจ้ าหน้ าที$ธรณีวิทยา
(๑๑) เจ้ าหน้ าที$วิเคราะห์ระบบงาน

๑

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๗
(๑๒) เจ้ าหน้ าที$บคุ ลากร
(๑๓) เจ้ าหน้ าที$พยาบาล
(๑๔) เจ้ าหน้ าที$ช่างเครื$องกล
(๑๕) เจ้ าหน้ าที$ช่างไฟฟ้า
(๑๖) เจ้ าหน้ าที$ช่างโยธา
(๑๗) เจ้ าหน้ าที$การเงินและบัญชี
(๑๘) เจ้ าหน้ าที$คอมพิวเตอร์
(๑๙) เจ้ าหน้ าที$บญ
ั ชี
(๒๐) เจ้ าหน้ าที$วิทยาศาสตร์
(๒๑) เจ้ าหน้ าที$โสตทัศนูปกรณ์
(๒๒) เจ้ าหน้ าที$พสั ดุ
(๒๓) เจ้ าหน้ าที$ธรุ การ
(๒๔) เจ้ าหน้ าที$ประปา
(๒๕) เจ้ าหน้ าที$อา่ นมาตร
(๒๖) เจ้ าหน้ าที$เก็บเงิน
(๒๗) เจ้ าหน้ าที$พิมพ์ดีด
(๒๘) เจ้ าหน้ าที$ผลิตนํ "า
(๒๙) เจ้ าหน้ าที$บริ การ
(๓๐) เจ้ าหน้ าที$เขียนบิล
(๓๑) เจ้ าหน้ าที$ทําความสะอาด
(๓๒) เจ้ าหน้ าที$รักษาความปลอดภัย
(๓๓) เจ้ าหน้ าที$ขบั รถ
(๓๔) เจ้ าหน้ าที$บริ การทัว$ ไป
(๓๕) เจ้ าหน้ าที$ช่างทัว$ ไป

๒๘
หมวด ๒
ประเภทลูกจ้ าง
ข้ อ ๔ ลูกจ้ างแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) ลูกจ้ างประจํา ได้ แก่บุคคลซึ$ง กปภ.จ้ างไว้ ปฏิบัติงานโดยได้ รับค่าจ้ าง
ประจําตามอัตราเงินงบประมาณประเภทงบทําการ
(๒) ลูกจ้ างชั$วคราว ได้ แก่บคุ คลซึ$ง กปภ.จ้ างไว้ ปฏิบตั ิงานอันมีลกั ษณะเป็ น
ครัง" คราวตามงบประมาณที$กําหนด
หมวด ๓
อัตราค่ าจ้ าง การบรรจุและการแต่ งตัง!
๒

ข้ อ ๕ อัตราค่าจ้ างของลูกจ้ างให้ เป็ นไปตามบัญชีท้ายข้ อบังคับนี "
๓
อัตราค่าจ้ างของลูกจ้ างชั$วคราวรายวัน ให้ จ่ายตามอัตราสูงสุดของค่าจ้ าง
ขันตํ
" $ารายวันตามกฎหมายเกี$ยวกับแรงงานที$มีผลใช้ บงั คับกับรัฐวิสาหกิจ
ข้ อ ๖ การจ้ าง การบรรจุและการแต่ง ตัง" ลูก จ้ า งประจํ าให้ กระทํ าได้ ตามจํ า นวน
อัตรากําลังและตําแหน่งที$คณะกรรมการกําหนด ส่วนลูกจ้ างชั$วคราวให้ กระทําได้ เมื$อมีงบประมาณ
เพื$อการนัน"
ข้ อ ๗ ผู้ที$จะเป็ นลูกจ้ างต้ องมีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง
ตามที$ผ้ วู า่ การกําหนด และมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี "
(๑) สัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ตํ$ากว่าสิบแปดปี บริ บรู ณ์
๔
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือนไร้ ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อ
จิตฟั$ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที$กําหนดในกฎ ก.พ.
(๔) ไม่ เ ป็ นผู้อยู่ในระหว่างถูก สั$ง ให้ พัก ราชการ หรื อ ถูก สั$ง ให้ พัก งานจาก
หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๕) ไม่เป็ นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๖) ไม่เป็ นผู้มีหนี "สินล้ นพ้ นตัว
๒

แก้ ไขโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๓ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๓
เพิ$มเติมโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๒ ข้ อ ๔ ลงวันที$ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๔
เพิ$มเติมโดยข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๔ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๙
(๗) ไม่เคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๘) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกเพราะกระทําผิดวินยั
จากราชการ จากหน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๙) ไม่เป็ นผู้เคยต้ องรั บโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที$สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดที$ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
ข้ อ ๘ ผู้ที$ ข าดคุณ สมบัติ ต ามข้ อ ๗ (๘) (๙) ถ้ า ได้ อ อกจากงานเกิ น สามปี แล้ ว
ถ้ าผู้ว่าการพิจารณาเห็นว่า ผู้นัน" ได้ กลับตัวประพฤติเป็ นคนดี และหากผู้นัน" เข้ าปฏิบัติงานจะเป็ น
ประโยชน์แก่ กปภ.จะยกเว้ นให้ เฉพาะรายก็ได้ แต่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ มติของ
คณะกรรมการในการประชุมพิจารณายกเว้ นดังกล่าวนีต" ้ องเป็ นเอกฉันท์ และการลงมติให้ กระทํา
โดยลงคะแนนลับ
ข้ อ ๙ การบรรจุ การแต่งตัง" การเลื$อนตําแหน่ง ตลอดจนวิธีการคัดเลือก หรื อสอบ
คัดเลือกเพื$อบรรจุ แต่งตัง" หรื อเลื$อนตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที$ผ้ วู ่าการกําหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้ อ ๑๐ ผู้ว่าการมีอํานาจที$จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ผ้ ไู ด้ รับการบรรจุ หรื อ
แต่งตังให้
" ดํารงตําแหน่งใด วางเงินประกันหรื อหลักประกันความเสียหายต่อ กปภ. ก็ได้
ข้ อ ๑๑ ลูกจ้ างซึง$ ได้ รับการบรรจุ แต่งตัง" หรื อเลื$อนตําแหน่ง ให้ ได้ รับค่าจ้ างในอัตรา
ขันตํ
" $าของตําแหน่งที$ได้ รับการบรรจุ แต่งตัง" หรื อเลื$อนตําแหน่ง แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่
(๑) ผู้นัน" ได้ รั บ ค่า จ้ า งสูง กว่ า ขัน" ตํ$ า ของตํ า แหน่ ง นัน" แล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า ง
เท่าเดิม
(๒) ผู้นัน" มีประสบการณ์หรื อมีความเชี$ยวชาญเป็ นพิเศษ หรื อได้ รับปริ ญญา
หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทังนี
" "ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที$ผ้ วู า่ การกําหนด
ข้ อ ๑๒ ลูกจ้ างประจําผู้ใดออกจากงานเพื$อไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้ วย
การรั บราชการทหาร เมื$ อ ผู้นัน" พ้ นจากราชการทหารโดยไม่มี ความเสี ยหาย หากประสงค์ จะเข้ า
ปฏิ บัติ ง านใน กปภ. ภายในกํ า หนดเวลาหนึ$ ง ร้ อยแปดสิ บ วัน นับ แต่ วัน พ้ นจากราชการทหาร
ให้ ผ้ วู า่ การสัง$ บรรจุได้ โดยให้ ได้ รับค่าจ้ างไม่สงู กว่าก่อนที$ไปรับราชการทหาร
ข้ อ ๑๓ ผู้ซึ$ง เคยเป็ นลูก จ้ า งประจํ า แต่ไ ด้ ล าออก หรื อ กปภ. สั$ง ให้ ออกโดยไม่ มี
ความผิด ประสงค์จะเข้ าทํางานใหม่ หากผู้ว่าการเห็นสมควรจะพิจารณาสัง$ บรรจุในตําแหน่งที$ว่างก็
ได้ โดยให้ ได้ รับค่าจ้ างไม่สงู กว่าที$เคยได้ รับอยู่ครัง" สุดท้ ายก่อนออกจาก กปภ.

๓๐
หมวด ๔
การออกจากตําแหน่ ง
ข้ อ ๑๔ ลูกจ้ างพ้ นจากตําแหน่ง เมื$อ
(๑) ตาย
(๒) ได้ รับอนุญาตให้ ลาออก
(๓) อายุหกสิบปี บริ บรู ณ์
(๔) เลิกจ้ างหรื อสิ "นกําหนดการจ้ าง
(๕) ถูกสัง$ ลงโทษไล่ออกหรือให้ ออก
(๖) ขาดคุณสมบัติข้อหนึง$ ข้ อใดตามข้ อ ๗
ข้ อ ๑๕ นอกเหนื อจากที$ กํ าหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี " ให้ นํ าข้ อบังคับการประปา
ส่วนภูมิภาค ว่าด้ วยการกําหนดตําแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตัง" การเลื$อนขันเงิ
" นเดือน
การถอดถอน ระเบียบวินยั การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๖ บัญชีอตั ราเงินเดือนของลูกจ้ างตามข้ อบังคับนี " ให้ ใช้ บงั คับได้ ไปพลางก่อน
จนกว่ากระทรวงการคลังจะให้ ความเห็นชอบ แต่ถ้ากระทรวงการคลังกําหนดเป็ นอย่างอื$นให้ เป็ นไป
ตามที$กระทรวงการคลังได้ กําหนดขึ "นนัน"
ประกาศ ณ วันที$ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
นายจํารูญ ปิ ยมั ปุตระ
(นายจํารูญ ปิ ยมั ปุตระ)
ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

๓๑

(แนบท้ ายข้ อบังคับฯ ฉบับที$ ๖ ข้ อ ๓ ลงวันที$ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

