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ข้ อบังคับการไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค
ว่ าด้ วยระเบียบพนักงาน
พ.ศ.2517
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 (3) (4)
และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
พ.ศ. 2503 คณะกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค วางข้อ
บังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรี ยกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517”
ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดสามสิ บ
วันนับแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. นับแต่วนั ใช้ขอ้ บังคับนี้ให้ยกเลิกระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2497 และ
บรรดาระเบียบข้อบังคับอื่น ซึ่ งว่าด้วยระเบียบตาม
ข้อบังคับนี้ที่ใช้อยูแ่ ล้วทั้งสิ้ น
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(1 )

ข้อ 4 การใดที่มิได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้
หรื อมีความจําเป็ นต้องงดใช้ขอ้ บังคับนี้ในเรื่ องใด เพื่อ
ประโยชน์ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ให้เป็ นอํานาจ
ของคณะกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(2)
ข้อ 4/1 ให้ผวู ้ า่ การมีอาํ นาจวางระเบียบ หรื อ
ออกคําสัง่ ใด ๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามข้อบังคับนี้
-----------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 4 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2545 และได้ใช้
ข้อความใหม่ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
(2) ข้อความในข้อ 4/1 ถูกเพิ่มข้อความโดยข้อบังคับการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2545
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หมวด 1

คุณสมบัติ คุณวุฒิ ตําแหน่ ง
และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้ าง

ข้อ 5. ให้ประเภทของพนักงานมีดงั นี้.(1) พนักงานรายเดือน คือ พนักงานที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหน้าที่
เป็ นพนักงานประจํา โดยได้รับเงินเดือนเป็ นรายเดือน
(2) พนักงานรายวัน คือ พนักงานที่ได้
รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหน้าที่เป็ น
พนักงานประจํา โดยได้รับค่าจ้างเป็ นรายวัน
(3) พนักงานชัว่ คราว คือ พนักงานที่
บรรจุเข้าฝึ กงาน ทดลองงานหรื อจ้างเป็ นพนักงาน
โดยมีกาํ หนดเวลา โดยได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน
หรื อรายวัน

4
ผูท้ ี่จา้ งให้ปฏิบตั ิงานชัว่ คราวในกรณี
เร่ งด่วนฉุ กเฉิ น หรื อจ้างเข้าปฏิบตั ิงานเฉพาะกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามระยะเวลาของโครงการหรื อ
แผนงาน ให้ถือเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว และไม่อยูใ่ น
บังคับแห่ งข้อบังคับนี้
ผูท้ ี่ยืมตัวจากหน่วยราชการหรื อหน่วย
งานอื่นให้มาช่วยปฏิบตั ิงาน ให้ถือเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
พิเศษ และไม่อยูใ่ นบังคับแห่ งข้อบังคับนี้
(1 )
ข้อ 6. ผูท้ ี่จะเข้าเป็ นพนักงานต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ .ก. คุณสมบัติ
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขด้วยความ
บริ สุทธิ์ ใจ และ
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(4) เป็ นผูส้ ามารถปฏิบตั ิงานให้แก่
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้เต็มเวลา
ข. ลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใด
(1) เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ ผูเ้ สมือน
ไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคที่มีอนั ตรายร้ายแรง ดังนี้
(1.1) วัณโรคในระยะแพร่ กระจายเชื้อ
(1.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(1.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(1.4) โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
(1.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคเรื้ อรัง
ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุ นแรง และเป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคกําหนด
(2) เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างพักราชการ พักงาน
หรื อต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรื อความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท
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(3) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อเคย
เป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(5) เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก
หรื อปลดออกจากงาน
(6) เป็ นผูเ้ คยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก
ไม่วา่ จะได้รับโทษจําคุกจริ งหรื อไม่ เว้นแต่เป็ นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิด
ลหุโทษ หรื อพ้นโทษหรื อพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ
หรื อรอการกําหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี หรื อ
(7) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานประจําสังกัดหน่วย
งานอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีตาํ แหน่งการเมือง ทั้งโดยการแต่งตั้ง
หรื อเลือกตั้งตามกฎหมาย
-----------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 6 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2555 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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ข้อ 7. พนักงานต้องมีคุณวุฒิดงั นี้ .(1) พนักงานผูด้ าํ รงตําแหน่งในหน้าที่
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ต้องมีคุณวุฒิสาํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ
กว่าประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิ การ
หรื อสถานศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ ก.พ.
เทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตําแหน่งในหน้าที่ใดจะใช้วิชาชีพใด
ให้ผวู ้ า่ การวางระเบียบไว้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
(2) พนักงานผูด้ าํ รงตําแหน่งในหน้าที่
ที่ตอ้ งใช้ความชํานาญหรื อฝี มือหรื อใช้แรงงาน ซึ่ งดํารง
ตําแหน่งไม่สูงกว่าชั้นประจําแผนกหรื อเทียบเท่า ต้องมี
คุณวุฒิสาํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าชั้นประถมปี ที่ 4
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ตําแหน่งในหน้าที่ใดจะมีคุณวุฒิสาํ เร็ จ
การศึกษาชั้นใด ให้ผวู ้ า่ การวางระเบียบไว้เป็ น
หลักปฏิบตั ิ
(3) พนักงานผูด้ าํ รงตําแหน่งในหน้าที่
ที่ตอ้ งใช้ความชํานาญหรื อฝี มือเป็ นพิเศษซึ่ งดํารง
ตําแหน่งสู งกว่าเทียบเท่าชั้นประจําแผนกซึ่ งมิใช่
เป็ นตําแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีพ้ืนความรู ้สาํ เร็ จ
การศึกษาไม่ต่าํ กว่าชั้นมัธยมศึกษา 3 หรื อเทียบเท่า
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูม้ ีความชํานาญ
หรื อฝี มือ ถ้าจะจ้างเป็ นพนักงานชัว่ คราวครั้งละไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรื อจ้างโดยมีสญ
ั ญาจ้างครั้งละไม่
เกินหนึ่งปี ตามอัตราค่าจ้างที่จะได้ตกลงกัน ก็ให้จา้ ง
ได้โดยไม่จาํ กัดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ 6. (1)
และ (4)
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ข้อ 8. ตําแหน่งของพนักงานมีดงั นี้ .1. ผูว้ า่ การ
2. รองผูว้ า่ การ
3. ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ
4. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
5. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
6. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
7. ผูอ้ าํ นวยการกอง
8. รองผูอ้ าํ นวยการกอง
9. ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการกอง
10. หัวหน้ากอง
11. รองหัวหน้ากอง
12. ผูช้ ่วยหัวหน้ากอง
13. หัวหน้าแผนก
14. ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก
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15. หัวหน้าหมวด
16. ประจําแผนก
17. เสมียนพนักงาน
ตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ให้ผวู ้ า่ การ
วางระเบียบเทียบกับตําแหน่งที่กล่าวแล้ว ตามความ
เหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(1 )
ข้อ 9. เมื่อตําแหน่งพนักงานใดว่างลง
และผูว้ า่ การยังมิได้แต่งตั้งพนักงานผูใ้ ดให้ดาํ รง
ตําแหน่ง หรื อรักษาการในตําแหน่ง หรื อพนักงาน
ตําแหน่งใดไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้พนักงานตําแหน่ง
รองหรื อผูช้ ่วยตําแหน่งนั้นแล้วแต่กรณี เป็ นผูร้ ักษาการ
แทน ถ้าไม่มีตาํ แหน่งรองหรื อผูช้ ่วย หรื อมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพนักงานชั้นเหนือ
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ตําแหน่งที่วา่ งหรื อที่ไม่อาจปฏิบตั ิงานได้น้ นั แต่งตั้ง
พนักงานที่เห็นสมควรเป็ นผูร้ ักษาการแทน
อํานาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ
หรื อการปฏิบตั ิงาน ที่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบตั ิ
หรื อดําเนินการตามคําสัง่ ระเบียบ หรื อข้อบังคับใน
เรื่ องใด ถ้าคําสัง่ ระเบียบ หรื อข้อบังคับในเรื่ องนั้น
มิได้กาํ หนดเรื่ องการมอบอํานาจไว้เป็ นอย่างอื่น
จะมอบอํานาจโดยทําเป็ นหนังสื อให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่ง
รองหรื อผูช้ ่วยแล้วแต่กรณี ปฏิบตั ิงานแทน หรื อถ้า
ไม่มีตาํ แหน่งรองหรื อผูช้ ่วย หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิ
งานได้ จะมอบอํานาจโดยทําเป็ นหนังสื อให้พนักงาน
ที่เห็นสมควรปฏิบตั ิงานแทนก็ได้
(2)

ข้อ 10. ให้ผรู ้ ักษาการแทนตามข้อ 9
วรรคแรกมีอาํ นาจหน้าที่เช่นเดียวกับผูซ้ ่ ึ งตนแทน
----------------------------------------------------------------

(1) (2) ข้อความในข้อ 9. และข้อ 10.ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520 และได้ใช้
ข้อความใหม่ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว

12
ในกรณี ที่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งใดหรื อ
ผูร้ ักษาการแทนผูด้ าํ รงตําแหน่งนั้น มอบอํานาจ
ให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งอื่นปฏิบตั ิงานแทน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
งานแทนมีอาํ นาจหน้าที่ในกิจการเท่าที่ได้รับมอบ
หมายเช่นเดียวกับผูซ้ ่ ึ งมอบอํานาจ
(1)
ข้อ 11. อัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างของ
พนักงานขั้นตํ่าและขั้นสูงในแต่ละตําแหน่งให้
ผูว้ า่ การวางระเบียบไว้ดว้ ยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
อัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างของพนักงาน
ที่มีตาํ แหน่งเรี ยกชื่ออย่างอื่น ถ้ากําหนดให้เทียบตําแหน่ง
ใดให้มีอตั ราเงินเดือนหรื อค่าจ้างตามตําแหน่งนั้น
----------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 11 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2548 และได้ใช้ขอ้ ความ
ใหม่ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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ข้อ 12. วิธีปฏิบตั ิในการจ่ายเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้าง ให้ผวู ้ า่ การวางระเบียบไว้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ข้อ 13. การกําหนดวันเวลาปฏิบตั ิงาน
การหยุดงาน และการลาของพนักงานให้ผวู ้ า่ การ
วางระเบียบไว้เป็ นหลักปฏิบตั ิ

หมวด 2

การบรรจุและการแต่ งตั้ง

ข้อ 14. ผูว้ า่ การ มีอาํ นาจให้ผสู ้ มัครเข้าเป็ น
พนักงานเข้าฝึ กงานหรื อทดลองงานบรรจุและแต่งตั้ง
เข้าดํารงตําแหน่งหน้าที่ ให้เลื่อนตําแหน่งหรื อให้พน้
จากตําแหน่งตามที่กล่าวไว้ในหมวดนี้
ข้อ 15. ผูส้ มัครเข้าเป็ นพนักงานต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ข้อ 16. การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ มัครเข้าเป็ น
พนักงาน ให้ผวู ้ า่ การวางระเบียบไว้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ดังนี้.-
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(1) การบรรจุให้เข้าฝึ กงานโดยมี
กําหนดเวลา และในกรณี ใดที่ไม่ตอ้ งเข้าฝึ กงานให้ได้
รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างในระหว่างฝึ กงานในอันดับใด
ครบกําหนดฝึ กงานแล้วจะแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งใด
ได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างเริ่ มต้นในอันดับใด และการ
ให้ผทู ้ ี่เข้าฝึ กงานต้องออกจากงานในกรณี ที่การฝึ กงาน
นั้นไม่ได้ผลดีหรื อประพฤติตนไม่เหมาะสม
(2) การบรรจุและแต่งตั้งผูท้ ี่ได้รับ
การฝึ กงานหรื อปฏิบตั ิงานจากสถานที่อื่นที่เชื่อถือได้โดย
ไม่ตอ้ งฝึ กงาน หรื อให้ฝึกงานมีกาํ หนดเวลาน้อยกว่าที่
กําหนด หรื อโดยให้ทดลองงานมีกาํ หนดเวลาหรื อไม่
ต้องทดลองงาน
(3) การบรรจุและแต่งตั้งให้
ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดเป็ นพนักงานรายเดือนหรื อ
พนักงานรายวัน
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ข้อ 17. การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานที่
ลาออกจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไปแล้ว ซึ่ งสมัครเข้า
ปฏิบตั ิงาน มีคุณสมบัติและพื้นความรู ้ตามข้อบังคับนี้
ถ้าต้องการจะรับเข้าปฏิบตั ิงานในตําแหน่งที่ไม่สูงกว่า
เดิมก็ให้สง่ั บรรจุและแต่งตั้งได้
ถ้าต้องการจะรับเข้าปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน่งที่สูงกว่าเดิม ให้ผวู ้ า่ การพิจารณาสัง่ บรรจุและ
แต่งตั้งได้เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะราย เว้นแต่ตาํ แหน่งที่
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
ในกรณี ที่มีพ้ืนความรู ้สาํ เร็ จการศึกษา
สูงกว่าเมื่อลาออก จะพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งใน
ตําแหน่งที่สูงกว่าเดิม ให้ดาํ เนิ นการตามข้อ 16 (1)
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ข้อ 18. การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานที่ลาออก
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อพ้นจากประจําการหรื อได้รับอนุญาตให้ลาพัก
เพื่อรอการปลดและประสงค์จะกลับเข้าปฏิบตั ิงาน ให้
ผูว้ า่ การวางระเบียบไว้ เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ข้อ 19. การแต่งตั้งพนักงานให้เลื่อนขึ้นดํารง
ตําแหน่งหรื อรักษาการในตําแหน่งที่วา่ งให้ผวู ้ า่ การ
วางระเบียบไว้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ข้อ 20. ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าพนักงานที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้รักษาการในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ให้เหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่กส็ งั่ ให้พนักงานผูน้ ้ นั
พ้นจากตําแหน่งที่รักษาการและคงให้ดาํ รงตําแหน่งเดิม
หรื อเทียบเท่า แต่ถา้ พนักงานผูน้ ้ นั ถูกสั่งลงโทษเพราะ
กระทําความผิด แต่ไม่ถึงต้องถูกให้พน้ จากตําแหน่งหน้าที่
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จะให้ดาํ รงตําแหน่งที่ต่าํ กว่าเดิมก็ได้
ข้อ 21. การบรรจุและแต่งตั้งหรื อเลื่อน
ตําแหน่งให้พนักงานดํารงตําแหน่งชั้นที่ปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคก่อน

หมวด 3

(1)

การเลือ่ นเงินเดือนหรือค่ าจ้ าง

ข้อ 22. ให้ผวู ้ า่ การมีอาํ นาจพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนหรื อค่าจ้างพนักงานรายเดือนหรื อพนักงาน
รายวันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กล่าวไว้ในหมวดนี้
----------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 22. ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ที่พิมพ์ไว้น้ ี แล้ว
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ในหมวดนี้

“ ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
“ รอบปี ที่แล้วมา ” หมายความว่า
ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ของปี หนึ่งถึงวันที่
30 กันยายน ของปี ถัดไป
(1)
ข้อ 23. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างพนักงานให้เลื่อนปี ละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคมของทุกปี และให้เลื่อนได้ไม่เกินอัตราเงิน
เดือนหรื อค่าจ้างขั้นสู งของตําแหน่งที่ดาํ รงอยู่
พนักงานผูซ้ ่ ึ งจะได้เลื่อนเงินเดือน
หรื อค่าจ้างต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
----------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 23 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 15)พ.ศ. 2548และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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(1) พนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นเกณฑ์ตามที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคกําหนด
(2) ในปี ที่แล้วมาได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหน้าที่เป็ นพนักงานประจํานับ
ถึงสิ้ นปี ครบสิ บสองเดือน ยกเว้นกรณี ตามข้อ 25
การบรรจุและแต่งตั้งไม่วา่ ในวันใด
ให้นบั เดือนนั้นเป็ นเต็มเดือน
(3) ในรอบปี ที่แล้วมามีวนั ลากิจและ
ลาป่ วยในกรณี เจ็บป่ วยที่ไม่เกี่ยวกับการงานรวมแล้ว
ไม่เกินสี่ สิบห้าวัน
(4) ในรอบปี ที่แล้วมาทํางานสาย
ไม่เกินสามสิ บหกครั้ง
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(5) ในรอบปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดงาน
เว้นแต่เพราะเหตุสุดวิสยั
(6) ในรอบปี ที่แล้วมาจนถึงวันออกคําสัง่
เลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างต้องไม่ถกู ลงโทษทางวินยั
เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์
ในกรณี ที่พนักงานผูใ้ ดอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่สมควรได้เลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างแต่ได้ถกู งดเลื่อน
เงินเดือนหรื อค่าจ้างเพราะถูกลงโทษทางวินยั ในกรณี
นั้นมาแล้ว ผูว้ า่ การจะเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างให้กไ็ ด้
(7) ในรอบปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสัง่ พักงาน
เกินกว่าหนึ่ งร้อยแปดสิ บวัน
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(1)

พนักงานผูใ้ ดอยูใ่ นหลักเกณฑ์สมควร
ได้เลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง แต่จะต้องพ้นจากตําแหน่ง
หน้าที่ไปเพราะเกษียณอายุ ผูว้ า่ การจะสัง่ เลื่อนเงินเดือน
หรื อค่าจ้างในวันที่ 1 กันยายนของปี ที่จะพ้นตําแหน่ง
หน้าที่กไ็ ด้
-----------------------------------------------------------------ข้อความในข้อ 23 วรรคท้าย ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549
หมายเหตุ ข้อความในข้อ 23/1 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ถูกยกเลิก
โดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน(ฉบับที่15)
พ.ศ. 2548
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(1)

ข้อ 24. ให้ผวู ้ า่ การวางหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อนํา
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
ประจําปี ให้แก่พนักงานโดยจําแนกผลการประเมิน
เป็ น 5 เกณฑ์ ดังนี้ .(1) เกณฑ์ “ ดีเยี่ยม ”
(2) เกณฑ์ “ ดีมาก ”
(3) เกณฑ์ “ ดี ”
(4) เกณฑ์ “ พอใช้ ”
(5) เกณฑ์ “ ต้องปรับปรุ ง ”
ผลการประเมินเกณฑ์ใดจะได้เลื่อน
ร้อยละเท่าใดของเงินเดือนพนักงาน ให้ผวู ้ า่ การประกาศ
เป็ นแต่ละปี
-----------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 24 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคว่าด้วย
ระเบียบพนักงาน(ฉบับที่ 15) พ.ศ.2548 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่ที่พิมพ์ไว้น้ ี แล้ว
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(1)

ข้อ 25. ผูซ้ ่ ึ งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งพนักงานประจําไม่ครบสิ บสองเดือนแต่
ครบหกเดือนขึ้นไป หรื อพนักงานผูท้ ี่จะต้องพ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่ไปเพราะเกษียณอายุ ให้เลื่อนเงินเดือน
หรื อ ค่าจ้างได้ ดังนี้
(1) ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ “พอใช้”
หรื อ “ต้องปรับปรุ ง” ไม่มีสิทธิ ได้เลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
(2) ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ “ดี” ให้
เลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างในเกณฑ์ “พอใช้”
(3) ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก”
หรื อ “ดีเยี่ยม” ให้เลื่อนเงินเดือนหรื อค่าจ้างในเกณฑ์ “ดี”
--------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 25 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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(1)

ข้อ 26. ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจสัง่ เลื่อน
เงินเดือนจะนําเอาเหตุที่พนักงานผูใ้ ดถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณี ถกู กล่าวหาว่า
กระทําผิดทางวินยั หรื อถูกฟ้ องคดีอาญา มาเป็ นเหตุ
ในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานผูน้ ้ นั ไม่ได้
---------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 26 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2553 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว

25
(1)

ข้อ 27. การเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงาน
ที่ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั ที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ าํ นวย
การฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคก่อน
-------------------------------------------------------------(1)ข้อความในข้อ 27 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2548 และ
ได้ใช้ขอ้ ความใหม่ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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หมวด 4

การถอดถอน

ข้อ 28. ผูว้ า่ การ มีอาํ นาจถอดถอนพนักงาน
ให้พน้ จากตําแหน่งหน้าที่ตามที่กล่าวไว้ในหมวดนี้
ข้อ 29. พนักงานพ้นจากตําแหน่งหน้าที่เมื่อ

(1)

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบเกษียณอายุ
(4) ให้ออก
(5) ปลดออก
(6) ไล่ออก

ข้อ 30. พนักงานผูใ้ ดพ้นจากตําแหน่งหน้าที่
เพราะตาย ให้จ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างถึงวันที่ตาย และ
ให้จ่ายเงินค่าทําศพแก่ผจู ้ ดั การศพ จํานวนสามเท่าของ
อัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างสุ ดท้ายที่ผตู ้ ายได้รับอยูก่ ่อน
------------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 30 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2552 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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วันตาย พร้อมกับเพิ่มให้อีก 100,000 (หนึ่ งแสน)
บาท โดยในการคํานวณจ่ายเงินค่าทําศพ ให้นาํ เงินค่า
ครองชีพมารวมเป็ นเงินเดือนหรื อค่าจ้างด้วย ยกเว้นใน
กรณี ตายในระหว่างขาดหรื อหนีการทํางาน ห้ามมิให้
จ่ายเงินค่าทําศพ
ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดเข้าจัดการศพภายในเวลา
อันสมควร และผูบ้ งั คับบัญชาต้องเข้าจัดการศพตามความ
จําเป็ นแทนผูจ้ ดั การศพ ให้หกั เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศพเท่าที่ได้จ่ายจริ งจากเงินค่าทําศพได้ และส่ วนที่เหลือ
จะมอบให้แก่ทายาทโดยธรรม หรื อผูจ้ ดั การมรดกแล้วแต่
กรณี และหากไม่มีผมู ้ าติดต่อขอรับเงินค่าทําศพ ให้ดาํ เนิน
การอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ผวู ้ ่าการเห็นสมควร

28
ข้อ 31.พนักงานผูใ้ ดมีความประสงค์จะสมัคร
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ยื่นหนังสื อขอลาออกต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันเริ่ มรับสมัคร แต่ถา้ พนักงานผูน้ ้ นั ได้
ยื่นสมัครเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยไม่ได้ขอลาออก
ก่อนตามที่ได้กาํ หนดไว้ขา้ งต้น ให้ผวู ้ า่ การสัง่ ให้ออกตาม
ข้อบังคับนี้
ข้อ 32. พนักงานผูใ้ ดประสงค์จะขอลาออกจาก
งาน ให้ยื่นหนังสื อขอลาออกต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นก่อน
วันที่ประสงค์จะลาออกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน แล้ว
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาว่าควรจะอนุญาตให้ลาออกได้
หรื อไม่ หรื อควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้ก่อนตาม

29
หลักเกณฑ์ในข้อนี้ พร้อมด้วยเหตุผลโดยชัดเจน และ
มูลเหตุอื่นที่ขอลาออกนอกจากที่ระบุไว้ในใบขอลาออก
รายงานเสนอตามลําดับต่อไปโดยไม่ชกั ช้าจนถึงผูว้ า่ การ
ภายในกําหนดเวลาไม่เกินยี่สิบวัน เมื่อผูว้ า่ การมีคาํ สัง่ ให้
ลาออกได้แล้ว จึงให้ถือว่าพนักงานผูน้ ้ นั พ้นจากตําแหน่ง
หน้าที่โดยการลาออก
ถ้าการได้รับหนังสื อขอลาออกในระยะเวลา
ที่นอ้ ยกว่ากําหนดสามสิ บวัน และผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา
ว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่การงาน ประกอบทั้งผูข้ อ
ลาออกมีเหตุผลและความจําเป็ นที่ตอ้ งขอลาออกโดยด่วน
ก็ให้อยูใ่ นดุลยพินิจที่จะรับไว้พิจารณาได้ เป็ นการผ่อนผัน
เฉพาะราย

30
ให้ผวู ้ า่ การมีอาํ นาจสัง่ ยับยั้งการอนุญาตให้
ลาออกในกรณี ดงั นี้ .(1) พนักงานผูข้ อลาออกมีเรื่ องถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินยั หรื อกระทําผิดในทางอาญา ซึ่ งมิใช่ความ
ผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ให้สงั่
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้ก่อน เพื่อรอฟั งผลของเรื่ อง
ที่ถกู กล่าวหา แต่เมื่อเรื่ องถึงที่สุดแล้ว พนักงานผูน้ ้ นั ไม่ถกู
ลงโทษไล่ออกหรื อปลดออก ก็อนุญาตให้ลาออกได้
(2) ในกรณี ดงั กล่าวตาม ( 1 ) เมื่อเรื่ องถึงที่สุด
แล้วพนักงานผูข้ อลาออกจะต้องถูกสั่งลงโทษไล่ออก หรื อ
ปลดออก จะสัง่ อนุญาตให้ลาออกมิได้
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(3) พนักงานผูข้ อลาออกมีภาระผูกพัน
อยูก่ บั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ให้สง่ั ยับยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกไว้ก่อน จนกว่าพนักงานผูน้ ้ นั จะได้ปลดเปลื้อง
ภาระผูกพัน หรื อทําความตกลงให้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(4) พนักงานผูข้ อลาออก หากจะต้องส่ งมอบ
งานและการส่ งมอบงานยังไม่แล้วเสร็ จให้ยบั ยั้งการอนุญาต
ให้ลาออกไว้ก่อน
การสัง่ อนุญาตให้ลาออกหรื อไม่ หรื อการสัง่
ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ให้ผวู ้ า่ การสัง่ ภายในกําหนดเวลา
ไม่เกินสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องการขอลาออก

32
(1)

ข้อ 33. การกําหนดเกษียณอายุของพนักงาน
มี 2 กรณี ดังนี้
33.1 เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี
บริ บูรณ์ ให้พนักงานพ้นสภาพการเป็ นพนักงานเมื่อสิ้ น
ปี งบประมาณตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของปี ที่พนักงานผูน้ ้ นั มีอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
33.2 เกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปี
บริ บูรณ์ ตามข้อตกลงที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคกําหนด
โดยการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคและพนักงานมีการตกลงร่ วมกัน
และพนักงานต้องมีคุณสมบัติตามที่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
กําหนด
__________________________________________________________
(1) ข้อความในข้อ 33ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคว่าด้วย
ระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่ตามที่
พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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ข้อ 34. การสัง่ ให้พนักงานผูใ้ ดพ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่โดยการให้ออก ให้พิจารณาโดยเหตุ
ดังนี้.(1) พนักงานผูน้ ้ นั เจ็บป่ วยเกินกําหนด
วันลาในรอบปี ตามระเบียบการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคว่า
ด้วยการลา และผูว้ า่ การเห็นสมควรให้ออก
(2) พนักงานผูน้ ้ นั หย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบตั ิหน้าที่การงานของตนหรื อประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ หรื อบกพร่ องในหน้าที่
ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวตามข้อ 55 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นอย่างน้อยสามคนทําการสอบสวนแล้ว และผูว้ า่ การ
เห็นสมควรให้ออก
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(3) พนักงานผูน้ ้ นั ต้องหาว่ากระทําผิด
วินยั อย่างร้ายแรง และการสอบสวนไม่ได้ความเป็ นสัตย์
ว่าได้กระทําผิดที่จะถูกไล่ออกหรื อปลดออก แต่มีมลทิน
หรื อมัวหมองหรื อมีพฤติการณ์อนั ไม่น่าเป็ นที่ไว้วางใจ
ซึ่ งจะให้ปฏิบตั ิงานต่อไปอาจเป็ นการเสี ยหายแก่การไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
(4) พนักงานผูน้ ้ นั ต้องรับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุด สําหรับความผิดลหุโทษหรื อความ
ผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(5) พนักงานผูน้ ้ นั ต้องถูกยุบเลิกตําแหน่ง
โดยไม่มีตาํ แหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งให้เหมาะสมได้
(6) พนักงานผูน้ ้ นั ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
__________________________________________________________
(1) ข้อความในข้อ 34 (6) ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2555 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ี แล้ว
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ข้อ 35. การสัง่ ให้พนักงานผูใ้ ดพ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่ตามข้อ 34 ให้สั่งให้ออกไม่ก่อนวันที่
ออกคําสัง่ เว้นแต่ในกรณี ที่พนักงานผูน้ ้ นั ละทิ้งหน้า
ที่การงาน หรื อถูกสัง่ ให้พกั งานไว้ก่อน ให้สง่ั พ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ละทิ้งหน้าที่การงาน หรื อ
วันที่สงั่ ให้พกั งาน
ข้อ 36. พนักงานผูใ้ ดต้องพ้นจากตําแหน่ง
หน้าที่ตามข้อ 34 ซึ่ งไม่เป็ นการออกจากตําแหน่งหน้าที่
เพราะการกระทําผิด มีสิทธิ ได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์
สมทบตามข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์และการสงเคราะห์ผปู ้ ฏิบตั ิงานในการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
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ข้อ 37. การสัง่ ให้พนักงานผูใ้ ดพ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่ตามข้อ 34 ถ้าพนักงานผูน้ ้ นั ดํารง
ตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั ที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายหรื อเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคก่อน
ถ้าพ้นจากตําแหน่งหน้าที่เพราะตาย
ลาออก หรื อครบเกษียณอายุ ให้เสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อทราบ
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หมวด 5

วินัย

ข้อ 38. พนักงานต้องรักษาวินยั ตามที่กาํ หนด
ต่อไปนี้โดยเคร่ งครัด ผูใ้ ดฝ่ าฝื นถือว่าผูน้ ้ นั กระทําผิด
และต้องรับโทษตามที่กล่าวไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยโทษผิด
วินยั และการลงโทษ
(1) ต้องสนับสนุนนโยบายของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ และต้องตั้งใจปฏิบตั ิหน้า
ที่ตามระเบียบปฏิบตั ิของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคให้เกิดผลดี
หรื อความก้าวหน้าด้วยความเอาใจใส่ และรักษาประโยชน์
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(2) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดง
ความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
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(3) ต้องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ่ งสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ หรื อวิธีปฏิบตั ิ
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ห้ามขัดขืนหรื อหลีกเลี่ยง
ถ้าการปฏิบตั ิตามคําสัง่ นั้นไม่ชอบด้วย
ระเบียบหรื อวิธีปฏิบตั ิของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคหรื อ
อาจเกิดเสี ยหายแก่การงาน หรื อไม่อาจปฏิบตั ิได้เพราะ
เหตุใด ให้ผรู ้ ับคําสัง่ ทํารายงานชี้แจงผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ ง่ั
เพื่อพิจารณาโดยด่วน อย่าให้เกิดเสี ยหายแก่การงาน ถ้า
ผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ ง่ั สัง่ มาประการใดก็ให้ปฏิบตั ิไปตามนั้น
(4) ต้องไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือ
ตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาที่สูงกว่าผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
สัง่ ให้กระทําหรื อได้รับอนุญาตเป็ นพิเศษ
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ในกรณี ที่เป็ นการเร่ งด่วนและมีเหตุผลอัน
สมควรก็ให้ปฏิบตั ิได้เท่าที่จาํ เป็ น แล้วรายงานการปฏิบตั ิ
งานนั้นให้ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อตนทราบโดยด่วน
(5 ) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่การงาน จะละทิ้ง
หรื อทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้
(6) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่การงานด้วยความอุตสาหะ
ซื่ อสัตย์ เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุ จริ ต
(7) ต้องไม่รายงานเท็จ ร้องทุกข์เท็จ หรื ออุทธรณ์เท็จ
(8) ต้องรักษาชื่อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่
ห้ามประพฤติซ่ ึ งอาจทําให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แก่ตาํ แหน่งหน้าที่
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การงาน เช่นประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพย์ของเมาจน
ไม่สามารถครองสติได้ เสพย์ของเมาในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
การงานปกติ เสพย์สิ่งเสพย์ติดอันเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
มีหนี้สินรุ งรัง หมกมุ่นในการพนัน หรื อกระทําความผิดอาญา
(9) ต้องไม่กระทําการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทํา
การหาผลประโยชน์อย่างใด ๆ อันอาจเป็ นทางให้เสี ยหาย
หรื อเสี ยความเที่ยงธรรม และเกียรติศกั ดิ์ในหน้าที่การงาน
ของตนและการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(10) ต้องไม่เป็ นตัวกระทําการในห้างหุน้ ส่ วน
บริ ษทั หรื อในกิจการใด ๆ ที่อาจนําความเสี ยหายมาสู่หน้าที่
การงานและการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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(11) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความ
เป็ นธรรม และให้ความสงเคราะห์แก่ผมู ้ าติดต่อในกิจการ
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยสุ ภาพเรี ยบร้อยและไม่ชกั ช้า
ห้ามดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ ต้องรักษาความสามัคคี
ต่อประชาชน
(12) ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างพนักงาน
และให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหน้าที่การงาน
(13) ต้องรักษาความลับในการงาน
(14) ต้องมีหน้าที่ดูแลระมัดระวังให้พนักงาน
ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามวินยั ถ้ารู ้อยูว่ า่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ
บัญชากระทําผิดวินยั ต้องดําเนินการตามความผิดนั้น ๆ
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หมวด 6

โทษผิดวินัย และการลงโทษ

ข้อ 39. ผูว้ า่ การมีอาํ นาจออกคําสัง่
ลงโทษพนักงานที่กระทําผิดวินยั ตามที่กล่าวไว้
ในหมวดนี้
ข้อ 40. โทษผิดวินยั มี 5 สถาน คือ
(1) ไล่ออก
(2) ปลดออก
(1)
(3) ลดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
(4) ตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
(5) ภาคทัณฑ์
ข้อ 41. การลงโทษไล่ออกนั้นจะกระทํา
ได้เมื่อพนักงานผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง ดังนี้
---------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 40 (3) ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2548 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ที่พิมพ์ไว้น้ ี แล้ว
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(1) กระทําความผิดต้องรับโทษจําคุก
หรื อโทษที่หนักกว่าจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้น
แต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรื อความผิดอันได้กระทํา
โดยประมาท
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
เพราะทําหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริ ตหรื อต้องคําพิพากษา
ในคดีแพ่งอันเป็ นการเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แก่ตาํ แหน่ง
หน้าที่การงานอย่างร้ายแรง
(3) ทุจริ ตต่อหน้าที่การงาน
(4) รายงานเท็จ เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอย่างร้ายแรง
(5) เปิ ดเผยความลับของการงาน เป็ นเหตุ
ให้เสี ยหายแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอย่างร้ายแรง
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(6) ขัดคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสัง่ โดยชอบด้วย
ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ นเหตุให้
เสี ยหายแก่การงานอย่างร้ายแรง
(7) ละเลยละทิ้งหน้าที่การงาน หรื อประมาท
เลินเล่อในหน้าที่การงาน เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่การงาน
อย่างร้ายแรง
(8) ดูหมิ่นเหยียดหยาม กลัน่ แกล้ง ใส่ ความ
หรื อขู่เข็ญประชาชนอันเกี่ยวกับการงาน
(9) ประพฤติชว่ั อย่างร้ายแรง
ในกรณี เช่นว่านี้ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตาม ข้อ 55
สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนิ นการสอบสวน
ตามที่กล่าวในหมวด 8 ว่าด้วยการสอบสวน แต่ถา้ พนักงาน
ผูก้ ระทําผิดเป็ นพนักงานชัว่ คราว ให้มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษได้
โดยไม่ตอ้ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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ถ้าพนักงานผูท้ ี่จะถูกดําเนินการสอบสวน
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั ที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ าํ นวย
การฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป ให้นาํ เสนอคณะกรรมการ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเพื่อทราบ
ข้อ 42. พนักงานผูใ้ ดกระทําความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้งดังต่อไปนี้ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสัง่ ลงโทษไล่ออก หรื อ
ปลดออกได้โดยไม่ตอ้ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(1) กระทําความผิดตามข้อ 41 (1)
(2) ต้องคําพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
เพราะทําหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริ ต
(3) ทุจริ ตต่อหน้าที่การงาน และให้ถอ้ ยคํารับ
สารภาพต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยชัดแจ้ง
(4) ละทิ้งหน้าที่การงานโดยขาดงานติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็ นเวลาเกินกว่าสิ บห้าวัน และผูบ้ งั คับ
บัญชาดําเนินการสื บสวนเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
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ข้อ 43. การลงโทษปลดออกนั้นจะกระทําได้
เมื่อพนักงานผูใ้ ดกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงตามข้อ 41
และข้อ 42 แต่โทษยังไม่ถึงกับจะต้องถูกไล่ออก หรื อ
ถึงกับจะต้องถูกไล่ออก แต่มีเหตุผลอันควรลดหย่อน
(1)
ข้อ 44. การลงโทษลดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
หรื อตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง จะกระทําได้เมื่อพนักงานผูใ้ ด
กระทําผิดวินยั แต่โทษยังไม่ถึงกับจะต้องถูกปลดออก
หรื อเห็นว่ามีเหตุผลอันควรลดหย่อน
ในกรณี กระทําผิดวินยั ไม่ถึงขั้นที่จะ
ลงโทษ ตามข้อ 40 (3) และ (4) จะสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์
-------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 44 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2548 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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โดยแสดงความผิดของผูน้ ้ นั ให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ
และหรื อจะให้ทาํ ทัณฑ์บนไว้ก็ได้
การพิจารณาลงโทษตามข้อนี้
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นเป็ นการสมควรจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวน
ตามที่กล่าวไว้ในหมวด 8 ว่าด้วยการสอบสวนก็
ย่อมกระทําได้
(1)
ข้อ 45.โทษลดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
หรื อโทษตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง ผูบ้ งั คับบัญชา
จะสัง่ ลงโทษผูก้ ระทําผิดวินยั ได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน
โทษที่กาํ หนดไว้ในตารางการลงโทษท้ายข้อบังคับนี้
-------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 45 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2548 และ
ได้ใช้ขอ้ ความใหม่ตามที่พิมพ์ไว้น้ ี แล้ว
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การสัง่ ลงโทษลดเงินเดือนหรื อ
ค่าจ้างพนักงานผูใ้ ดให้ได้รับอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างขั้นตํ่าของตําแหน่งที่
พนักงานผูน้ ้ นั ดํารงอยู่ ถ้าในคําสัง่ นั้นมิได้สง่ั ลดตําแหน่ง
ก็ให้พนักงานผูน้ ้ นั คงตําแหน่งเดิม
ข้อ 46. พนักงานผูใ้ ดกระทําผิดวินยั
ให้ผวู ้ า่ การมีอาํ นาจสั่งให้พนักงานผูน้ ้ นั ไปดํารงตําแหน่ง
หน้าที่ที่ต่าํ กว่าตําแหน่งหน้าที่ที่ดาํ รงอยูไ่ ด้ตามความ
เหมาะสม
ข้อ 47. การสัง่ ลงโทษไล่ออกหรื อปลดออก
ให้สง่ั ไล่ออกหรื อปลดออกไม่ก่อนวันที่ออกคําสัง่ เว้นแต่
ในกรณี ที่พนักงานผูน้ ้ นั ละทิ้งหน้าที่การงานหรื อถูกสัง่ ให้
พักงานไว้ก่อนให้สั่งไล่ออก หรื อปลดออกตั้งแต่วนั ที่ละทิ้ง
หน้าที่การงานหรื อวันที่สง่ั ให้พกั งาน
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ข้อ 48. ผูบ้ งั คับบัญชาต้องพิจารณาว่าความ
ผิดของพนักงานผูก้ ระทําผิดวินยั นั้นอยูใ่ นอํานาจของตน
ที่จะลงโทษได้หรื อไม่ ถ้าอยูใ่ นอํานาจก็สั่งลงโทษ แล้ว
รายงานไปยังผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ กู ลงโทษเหนือตนขึ้น
ไป ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะต้องลงโทษเกินกว่าที่ตน
จะมีอาํ นาจลงโทษได้ ก็ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาของ
ผูก้ ระทําผิดเหนือตนขึ้นไปเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควร
การสัง่ ลงโทษพนักงานผูก้ ระทําผิดให้
ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจลงโทษตามตารางการลงโทษท้าย
ข้อบังคับนี้เป็ นผูส้ งั่ ลงโทษ แล้วให้รายงานการลงโทษตาม
ลําดับจนถึงผูว้ า่ การ
การสัง่ ลงโทษไล่ออก ปลดออก
พนักงานชั้นตํ่ากว่าผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย หรื อเทียบเท่าให้
ผูว้ า่ การเป็ นผูส้ ง่ั ลงโทษ

50
การสัง่ ลงโทษไล่ออก ปลดออก
พนักงานตั้งแต่ช้ นั ที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป ให้ประธานกรรมการเป็ น
ผูส้ งั่ ลงโทษ การลงโทษพนักงานชั้นดังกล่าวข้างต้น
ในวรรคนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

หมวด 7

การพักงาน

ข้อ 49. ผูว้ า่ การมีอาํ นาจออกคําสัง่ ให้พนักงาน
พักงานได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ .(1) ถูกฟ้ องคดีอาญาหรื อถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท

51
(2) ถูกฟ้ องคดีแพ่งให้ชดใช้ราคา
ทรัพย์สินแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(3) ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั
อย่างร้ายแรงตาม ข้อ 41 และ 42
(4) ถูกควบคุมตัวโดยชอบด้วย
กฎหมาย
ถ้าผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา เห็นว่าจะให้พนักงานผูน้ ้ นั คงอยู่
ในหน้าที่การงานจะเสี ยหายแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
หรื อจะเสี ยหายแก่การดําเนินคดีหรื อสอบสวน ก็ให้
รายงานเสนอผูว้ า่ การสัง่ ให้พกั งานได้

52
ในกรณี ที่ผสู ้ ง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา เห็นสมควรให้พนักงานผูน้ ้ นั หยุด
ปฏิบตั ิงานไว้ก่อนที่จะได้รับคําสัง่ ให้พกั งาน เพื่อมิให้
เกิดการเสี ยหายดังกล่าวแล้ว ก็สง่ั ให้พนักงานผูน้ ้ นั หยุด
ปฏิบตั ิงานได้ แต่ถา้ ผูว้ า่ การมิได้สงั่ ให้พนักงานผูน้ ้ นั
พักงานก็ตอ้ งสั่งให้พนักงานผูน้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิงานตาม
เดิม และให้ถือว่าเวลาในระหว่างที่หยุดปฏิบตั ิงานนั้นเป็ น
เวลาปฏิบตั ิงาน
การสัง่ ให้พนักงานผูใ้ ดพักงาน ถ้าพนักงาน
ผูน้ ้ นั ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั ที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคก่อน

53
ข้อ 50. การสัง่ ให้พนักงานผูใ้ ดพักงาน
ให้พกั งานตั้งแต่วนั ที่ระบุในคําสัง่ แต่ไม่ก่อนวันออก
คําสัง่ เว้นแต่ในกรณี ที่ถกู ควบคุมตัวตามกฎหมาย หรื อ
ผูส้ ง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
ได้สงั่ ให้หยุดปฏิบตั ิงาน ก็ให้สงั่ พักงานตั้งแต่วนั ที่ถกู
ควบคุมตัวหรื อหยุดปฏิบตั ิงาน ตลอดเวลาที่คดีหรื อ
กรณี ยงั ไม่ถึงที่สุด ถ้าพนักงานผูน้ ้ นั อยูร่ ะหว่างลา ให้วนั
ลาสิ้ นสุ ดลงในวันก่อนวันที่สง่ั ให้พกั งาน
ข้อ 51. การสัง่ ให้พนักงานผูใ้ ดพักงาน
ให้งดจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างและสิ ทธิ อื่น ๆ ให้แก่
พนักงานผูน้ ้ นั ในระหว่างที่พกั งาน เว้นแต่สิทธิ ในการ
อยูอ่ าศัยในบ้านพักของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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ถ้าพนักงานผูน้ ้ นั ได้รับทราบคําสัง่
ภายหลังวันที่สั่งให้พกั งาน ให้งดจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
และสิ ทธิ อื่นๆ ตั้งแต่วนั ถัดไปจากวันที่รับทราบคําสัง่ นั้น
แต่ถา้ จําเป็ นต้องส่ งมอบงานให้งดจ่ายตั้งแต่วนั ถัดไปจาก
วันที่ส่งมอบงานเสร็ จ แต่ตอ้ งไม่เกินสิ บห้าวันนับแต่วนั
รับทราบคําสัง่
ข้อ 52. ในกรณี ที่สงั่ ให้พนักงานผูใ้ ดพักงาน
ถ้าปรากฏว่า
(1) พนักงานผูน้ ้ นั มิได้กระทําผิด และไม่มี
มลทินหรื อมัวหมอง ให้ผวู ้ า่ การสัง่ ให้พนักงานผูน้ ้ นั กลับเข้า
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งเดิมหรื อเทียบเท่า และให้จ่ายเงินเดือน
หรื อค่าจ้างและสิ ทธิ อื่น ๆ ที่งดจ่ายไว้ให้เต็มจํานวน

55
(2) ไม่ได้ความเป็ นสัตย์วา่ พนักงานผูน้ ้ นั
ได้กระทําความผิด แต่มีมลทินหรื อมัวหมอง หรื อมี
พฤติการณ์อนั ไม่น่าไว้วางใจ ซึ่ งถ้าจะให้ปฏิบตั ิงาน
ต่อไปอาจเสี ยหายแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ให้ผวู ้ า่ การ
สัง่ ให้ผนู ้ ้ นั พ้นจากตําแหน่งหน้าที่โดยการให้ออกตาม
ข้อ 34 ตั้งแต่วนั ที่ส่งั ให้พกั งาน
(3) ไม่ได้ความเป็ นสัตย์วา่ พนักงานผูน้ ้ นั
ได้กระทําความผิด แต่มีมลทินหรื อมัวหมองถ้าเห็นว่า
พนักงานผูน้ ้ นั ยังอาจเป็ นประโยชน์แก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ก็ให้ผวู ้ า่ การสัง่ ให้พนักงานผูน้ ้ นั กลับเข้าปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าตําแหน่งเดิมได้ แต่หา้ มจ่ายเงินเดือน
หรื อค่าจ้างและสิ ทธิ อื่น ๆ ที่งดจ่ายไว้

56
(4) พนักงานผูใ้ ดถูกศาลพิพากษา
ว่ามีความผิด แต่รอการลงอาญาไว้หรื อถูกลงโทษไม่
ถึงจําคุก หรื อมีความผิดทางวินยั แต่ไม่ถึงถูกสัง่ ไล่ออก
หรื อปลดออก ให้ผวู ้ า่ การสัง่ ให้พนักงานผูน้ ้ นั กลับเข้า
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าตําแหน่งเดิม และให้
จ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างและสิ ทธิ อื่น ๆ ที่งดจ่ายไว้ให้
ครึ่ งหนึ่ง
(5) พนักงานผูใ้ ดถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจําคุก หรื อโทษหนักกว่าจําคุก หรื อมีความผิด
ทางวินยั ถูกสัง่ ไล่ออกหรื อปลดออก ห้ามจ่ายเงินเดือน
หรื อค่าจ้างและสิ ทธิ อื่น ๆ ที่งดจ่ายไว้

57
ข้อ 53. ถ้าผูถ้ กู สัง่ ให้พกั งานตายเสี ยก่อน
คดีหรื อกรณี ถึงที่สุด และคดีหรื อกรณี น้ นั จําต้องระงับ
ตามกฎหมาย ให้ผวู ้ า่ การวินิจฉัยตามหลักฐานเท่าที่มี
อยูว่ า่ จะจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างและสิ ทธิ อื่น ๆ
ที่งดจ่ายไว้หรื อจะไม่จ่าย โดยอนุโลมตามข้อ 52

หมวด 8

การสอบสวน

ข้อ 54. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และการสอบสวนให้ดาํ เนิ นการตามที่กล่าวไว้ในหมวดนี้
ข้อ 55. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดังต่อไปนี้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั้ง

58
(1) ประธานกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพนักงานทุกตําแหน่ง
(2) ผูว้ า่ การ มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพนักงานตั้งแต่ช้ นั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย หรื อผูท้ ี่ดาํ รง
ตําแหน่งเทียบเท่าลงมา
(3) รองผูว้ า่ การ ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ ผูอ้ าํ นวย
การฝ่ าย หรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่ดาํ รงตําแหน่งเทียบเท่า มีอาํ นาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนพนักงานใน
บังคับบัญชาที่ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั ผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อ
เทียบเท่าลงมา
(4) ผูอ้ าํ นวยการกอง หัวหน้ากอง หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่ดาํ รงตําแหน่งเทียบเท่ามีอาํ นาจสั่งแต่งตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนพนักงานใน
บังคับบัญชาที่ดาํ รงตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั หัวหน้าแผนก
หรื อเทียบเท่าลงมา
ทั้งนี้ ให้ผสู ้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตาม (3) และ (4) รายงานเสนอตามลําดับให้
ผูว้ า่ การทราบ พร้อมกับคําสัง่ แต่งตั้งด้วย
(1)
ข้อ 56. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตั้ง
พนักงานที่ดาํ รงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูถ้ กู กล่าวหาเป็ น
ประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการอื่นอีกไม่
น้อยกว่าสองคน ถ้ามีความจําเป็ นเฉพาะกรรมการอื่น
จะตั้งจากพนักงานที่ดาํ รงตําแหน่งตํ่ากว่าก็ได้
-------------------------------------------------------------(1)ข้อความในข้อ 56. ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2544 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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กรณี ผถู ้ กู กล่าวหาเป็ นสมาชิกสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
แต่งตั้งกรรมการสอบสวน แต่งตั้งพนักงานการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคที่เป็ นผูแ้ ทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากรายชื่อที่สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคส่ งให้แยกแต่ละ
การไฟฟ้ าร่ วมเป็ นกรรมการสอบสวนด้วยอีก 1 คน
เพิ่มจากกรรมการตามวรรคแรก
การตรวจสอบว่า ผูถ้ กู กล่าวหาเป็ นสมาชิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคหรื อไม่
ให้ผมู ้ ีอาํ นาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนดําเนิ นการ ดังนี้

61
(1) ขอดูบตั รสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จากผูถ้ กู กล่าวหา
และให้ผถู ้ กู กล่าวหาทําหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระบุวา่ ขณะนั้นได้เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อยูห่ รื อไม่
หรื อ (2) กรณี ผถู ้ กู กล่าวหาเป็ นพนักงานใน
ส่ วนภูมิภาค ให้ทาํ หนังสื อสอบถามอนุกรรมการสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ณ การไฟฟ้ า
นั้นๆว่าผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค หรื อไม่ โดยถ้าไม่ได้รับคําตอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรภายใน 1 วันนับแต่วนั ที่อนุกรรมการ

62
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ได้รับหนังสื อสอบถาม ให้ดาํ เนินการตั้งกรรมการ
สอบสวนผูถ้ กู กล่าวหาเช่นเดียวกับพนักงานทัว่ ไป
ที่มิใช่สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
หรื อ (3) กรณี อนุกรรมการสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไม่อยู่ ณ การไฟฟ้ า
ที่ผถู ้ กู กล่าวหาปฏิบตั ิงานอยู่ หรื อกรณี ผถู ้ กู กล่าวหา
เป็ นพนักงานส่ วนกลาง ให้ทาํ หนังสื อสอบถามกรรมการ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ณ
ส่ วนกลาง โดยถ้าไม่ได้รับคําตอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 1 วันนับแต่วนั ที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับหนังสื อสอบถาม ให้ดาํ เนิ น
การตั้งกรรมการสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหาเช่นเดียวกับ

63
พนักงานทัว่ ไปที่มิใช่สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ข้อ 57. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้
ทําเป็ นคําสัง่ และให้ระบุตวั ผูถ้ กู กล่าวหากับเรื่ องที่ให้
สอบสวนนั้นด้วย ให้ผสู ้ งั่ แต่งตั้งส่ งเรื่ องให้ประธานกรรมการ
สอบสวนบันทึกรับทราบคําสัง่ ไว้ในสํานวนสอบสวนโดยเร็ ว
และให้ผสู ้ งั่ แต่งตั้งส่ งคําสัง่ แต่งตั้งกรรมการให้กรรมการทุกคน
ทราบ ทั้งต้องแจ้งให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบคําสัง่ นั้นด้วย
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผถู ้ กู กล่าวหาทราบ ให้ปิด
สําเนาคําสัง่ ไว้ ณ ที่ทาํ การของผูถ้ กู กล่าวหาและแจ้งโดย
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หนังสื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับไปยังผูถ้ ูก
กล่าวหา ณ ที่อยูซ่ ่ ึ งปรากฏตามหลักฐานของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค
ถ้าปรากฏจากการสอบสวนว่าผูถ้ กู กล่าว
หากระทําผิดวินยั ในเรื่ องอื่นอีก ก็ให้คณะกรรมการ
สอบสวนมีอาํ นาจทําการสอบสวนในเรื่ องนั้นต่อไปด้วย
แต่ท้ งั นี้ ประธานกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผถู ้ ูกกล่าว
หาทราบเพื่อแก้ขอ้ กล่าวหานั้น เมื่อได้มีการดําเนินการ
ตามวรรคนี้แล้ว ให้รายงานไปยังผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทราบโดยมิชกั ช้า แต่ถา้ ผูส้ ง่ั แต่งตั้งเห็นว่าควร
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ข้ ึนดําเนิ นการสอบสวน
ก็ยอ่ มกระทําได้
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ข้อ 58. ในกรณี ที่การสอบสวนมีมลู พาดพิง
ถึงพนักงานผูอ้ ื่นที่มิได้ระบุตวั เป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาตามคําสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น ว่าเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
กระทําผิดในเรื่ องนั้นด้วยให้ประธานกรรมการสอบสวน
รายงานไปให้ผสู ้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
โดยเร็ ว
ถ้าผูส้ ง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
มิได้สงั่ เป็ นอย่างอื่น และประธานกรรมการสอบสวนนั้น
เข้าเกณฑ์ตามข้อ 56 ก็ให้คณะกรรมการนั้นทําการสอบ
สวนผูถ้ กู กล่าวหาว่าร่ วมกระทําผิดนั้นด้วยโดยให้ประธาน
กรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏจากการ
สอบสวนมาแล้ว ให้ผถู ้ ูกกล่าวหาว่าร่ วมกระทําผิดนั้น
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ทราบตามวิธีการในข้อ 57 วรรค 1 และวรรค 2
ในกรณี เช่นว่านี้ ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้ดาํ เนิ นการ
สอบสวนแล้วประกอบการพิจารณาความผิดของผูถ้ กู
กล่าวหาว่าร่ วมกระทําผิดนั้นได้เท่าที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าไม่เสี ยความเป็ นธรรม และการสอบสวน
ที่จะดําเนินการต่อไปก็ให้ดาํ เนิ นการสอบสวนร่ วมไปได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนไม่เข้าเกณฑ์
ตามข้อ 56 หรื อการสอบสวนมีมลู พาดพิงถึงกรรมการ
สอบสวนคนใดว่ามีส่วนร่ วมกระทําความผิด ให้ผสู ้ งั่ แต่งตั้ง
มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ข้ ึนทําการ
สอบสวนผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระทําผิดทุกคน แต่ถา้ ผูส้ ง่ั แต่งตั้ง
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ไม่มีอาํ นาจที่จะแต่งตั้งให้เสนอตามลําดับไปยัง
ผูม้ ีอาํ นาจเพื่อมีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และดําเนินการตามข้อ 57 วรรค 1 และวรรค 2 ใน
กรณี เช่นว่านี้ ให้ใช้พยานหลักฐานที่คณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมได้ดาํ เนิ นการสอบสวนมาแล้ว
ประกอบการพิจารณาความผิดของผูถ้ กู กล่าวหาว่า
กระทําผิดนั้นได้เท่าที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
ไม่เสี ยความเป็ นธรรม
ข้อ 59. ถ้าปรากฏว่ากรรมการผูใ้ ดใน
คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ ผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาอาจคัดค้าน
ได้ คือ
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(1) เป็ นบุพการี ผูส้ ื บสันดาน พี่นอ้ งร่ วม
บิดาและหรื อมารดากับผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อผูก้ ล่าวหา
(2) เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งให้ถอ้ ยคําเป็ นพยานที่ได้รู้
ได้เห็นเหตุการณ์ในเรื่ องที่สอบสวนนั้น
(3) เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่สอบสวนนั้น
(4) เป็ นผูม้ ีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถ้ กู กล่าวหา
ถ้าผูก้ ล่าวหาหรื อผูถ้ กู กล่าวหาจะคัดค้านให้
ทําเป็ นหนังสื อแสดงเหตุที่คดั ค้านนั้น ยื่นต่อผูส้ งั่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทราบ
คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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เมื่อผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่า การคัดค้านนั้นมีเหตุผลฟังได้กใ็ ห้
เปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณี โดยด่วน และถ้าเห็นว่าการ
คัดค้านนั้นไม่มีเหตุผลอันควรฟังได้หรื อเห็นว่าแม้จะให้
กรรมการผูถ้ กู คัดค้านนั้นร่ วมสอบสวนก็ไม่ทาํ ให้เสี ยความ
เป็ นธรรมแต่ประการใด จะสัง่ ยกคําคัดค้านนั้นเสี ยก็ได้
ในการนี้ให้บนั ทึกเหตุผลนั้นติดสํานวนการสอบสวนไว้ดว้ ย
ข้อ 60. กรรมการสอบสวนผูใ้ ดมีเหตุอนั อาจ
ถูกคัดค้านได้ตามข้อ 59 กรรมการผูน้ ้ นั อาจรายงานต่อ
ผูส้ ง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาและสัง่ การ
ตามความในข้อ 59 โดยอนุโลม
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ข้อ 61. เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นแล้ว หากมีเหตุสมควรหรื อจําเป็ นต้อง
เปลี่ยนตัวประธานกรรมการสอบสวน หรื อกรรมการ
บางคน หรื อตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการสอบสวนที่ได้ดาํ เนิ นการไปก่อนแล้ว ให้ผสู ้ งั่
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผถู ้ กู กล่าวหา
ทราบตามวิธีการในข้อ 57
ข้อ 62. การสอบสวนปากคําบุคคลต้องมี
กรรมการสอบสวนนัง่ สอบสวนอย่างน้อยสองคนจึง
จะเป็ นองค์คณะทําการสอบสวนได้ แต่ในการประชุม
ปรึ กษาเพื่อสรุ ปสํานวนทํารายงานผลการสอบสวนต้อง
มีประธานกรรมการสอบสวน และกรรมการมาประชุม
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ไม่ต่าํ กว่ากึ่งจํานวนและไม่นอ้ ยกว่าสามคนจึงจะเป็ น
องค์คณะดําเนินการประชุมปรึ กษาได้
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการสอบสวนออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
ข้อ 63. ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอาํ นาจ
ดังนี้ .(1) มีหนังสื อสอบถามหน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัดการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ให้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งและ
การปฏิบตั ิพร้อมทั้งเหตุผลเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
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(2) มีหนังสื อให้หน่วยงานในสังกัด
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(3) มีหนังสื อเรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหามาทํา
การสอบสวน หรื อสัง่ พนักงานผูใ้ ดในสังกัดการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ผ่านผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานผูน้ ้ นั มาทํา
การสอบสวนชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคําเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 64. เอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานใน
การสอบสวนให้ใช้ตน้ ฉบับที่แท้จริ ง หรื อสําเนาที่เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมาย หรื อพนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ผูร้ ับผิดชอบ หรื อประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองว่าเป็ นสําเนาที่ถูกต้อง
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ข้อ 65. การสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผถู ้ ูกกล่าวหา
ที่จะชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหา ตลอดจนนําพยานหลักฐาน
มาสื บแก้ขอ้ กล่าวหาได้ตามควรแก่กรณี ภายในเวลา
อันควรที่คณะกรรมการสอบสวนจะกําหนดให้
ข้อ 66. การชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหา ผูถ้ กู
กล่าวหาอาจให้ถอ้ ยคําหรื อทําคําชี้แจงเป็ นหนังสื อ
ลงลายมือชื่อยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนมีอาํ นาจ
ให้ผถู ้ กู กล่าวหาชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาเพิ่มเติมได้ตามที่
เห็นสมควร
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ข้อ 67. ถ้าผูถ้ กู กล่าวหาไม่มาหรื อไม่ช้ ีแจง
ข้อกล่าวหาตามข้อ 65 หรื อคณะกรรมการสอบสวนเรี ยก
ผูถ้ กู กล่าวหาไม่ได้ภายในเวลาอันสมควรที่คณะกรรมการ
สอบสวนกําหนดให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนิ นการ
สอบสวนไปได้โดยไม่ตอ้ งสอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหา แต่
ต้องบันทึกเหตุน้ นั ไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย
ข้อ 68. การสอบสวนพยาน ถ้าพยานไม่มา
หรื อไม่ยอมให้ถอ้ ยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนหรื อ
คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกพยานไม่ได้ภายในกําหนด
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวน
พยานนั้นก็ได้ แต่ตอ้ งบันทึกเหตุน้ นั ไว้ในสํานวนการ
สอบสวนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
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มีมลู เหตุอนั ควรที่พยานไม่สามารถมาได้ตามกําหนด
หรื อได้ตวั พยานมาให้ถอ้ ยคําก่อนสรุ ปสํานวนทํารายงาน
ผลการสอบสวน ก็ให้ผอ่ นผันได้ตามควรแก่กรณี
ข้อ 69. การสอบสวนพยาน ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาํ เป็ น
หรื อมิใช่ประเด็นสําคัญ คณะกรรมการสอบสวนจะงด
การสอบสวนพยานนั้นเสี ยก็ได้ แต่ตอ้ งบันทึกเหตุน้ นั ไว้
ในสํานวนการสอบสวนด้วย
ข้อ 70. การสอบสวนปากคําผูถ้ ูกกล่าวหา
หรื อพยาน ให้บนั ทึกถ้อยคําเป็ นหนังสื อแล้วอ่านให้ผใู ้ ห้
ถ้อยคําฟัง หรื อให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคําอ่านเองก็ได้ เมื่อรับว่า
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ถูกต้องแล้ว ก็ให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคําลงลายมือชื่อไว้ ถ้าในบันทึก
ถ้อยคํามีขีดฆ่าออกหรื อตก เพิ่มเติม ก็ให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคําลงลาย
มือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง และให้คณะกรรมการสอบสวน
ผูน้ งั่ สอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อกํากับด้วย ถ้าผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
ไม่สามารถหรื อไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บนั ทึกเหตุน้ นั ไว้
ข้อ 71. การสอบสวนทุกครั้งให้ถือว่าเป็ นความลับ
ห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากผูก้ าํ ลังถูกสอบสวนปากคําอยู่
เข้าฟังการสอบสวน เว้นแต่ผสู ้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งมีตาํ แหน่งเหนือผูส้ งั่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรื อบุคคลที่คณะกรรมการ
สอบสวนเรี ยกตัวมาเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน
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ข้อ 72. ถ้าผูถ้ กู กล่าวหายื่นคําชี้แจงเกี่ยวกับ
เรื่ องที่สอบสวนนั้นต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนเสนอ
รายงานผลการสอบสวนหรื อต่อผูส้ ง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก่อนได้รับรายงานการสอบสวน หรื อก่อนมีคาํ สัง่
ลงโทษหรื อไม่ลงโทษ ให้คณะกรรมการสอบสวนหรื อผูส้ งั่
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรับคําชี้แจงนั้นเข้าสํานวน
เรื่ องไว้พิจารณาด้วย
ข้อ 73. ในกรณี ที่มีคาํ พิพากษาของศาลถึงที่สุด
ชี้ขาดเกี่ยวกับผูถ้ กู กล่าวหาคนใด ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าข้อเท็จจริ งตามที่ปรากฏในคําพิพากษาได้ความประจักษ์
ชัดอยูแ่ ล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะฟั งข้อเท็จจริ งตามที่
ปรากฏในคําพิพากษานั้น โดยจะไม่สอบสวนผูถ้ ูกกล่าวหา
และพยานอีกก็ได้
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ข้อ 74. ในกรณี ที่ผถู ้ กู กล่าวหาได้ให้ถอ้ ยคํา
รับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวนโดยชัดแจ้งแล้ว
และไม่มีมลู พาดพิงถึงพนักงานอื่นว่ามีส่วนร่ วมกระทํา
ผิดด้วย คณะกรรมการสอบสวนไม่ตอ้ งทําการสอบสวน
ต่อไปอีก และให้ดาํ เนิ นการต่อไปตามข้อ 75
ข้อ 75. เมื่อการสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้
คณะกรรมการสอบสวนประชุมปรึ กษาทํารายงาน
ผลการสอบสวนสรุ ปข้อเท็จจริ ง พร้อมทั้งแสดงความ
เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิดวินยั ตามเรื่ องที่ถกู กล่าวหา
ฐานใดในข้อใดหรื อไม่ ถ้ากระทําผิดควรลงโทษสถานใด
เสนอต่อผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พร้อมทั้ง
สํานวนการสอบสวน ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง
จะทําความเห็นแย้งบันทึกไว้กบั รายงานผลการสอบสวน
ก็ได้
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ให้ผสู ้ ง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อไป
ตามลําดับจนถึงผูว้ า่ การ ผูม้ ีอาํ นาจสัง่ ลงโทษเพื่อพิจารณา
สัง่ ลงโทษหรื อไม่ลงโทษ แต่ถา้ เห็นสมควรให้สอบสวน
เพิ่มเติมประการใด ก็ให้สงั่ คณะกรรมการสอบสวนนั้น
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมได้
ข้อ 76. การสอบสวนใดที่ทาํ ไม่ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนในส่ วนที่มิใช่สาระสําคัญ
ไม่ทาํ ให้สาํ นวนการสอบสวนทั้งหมดต้องเสี ยไป ในกรณี
เช่นนี้ผสู ้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรื อผูว้ า่ การจะสัง่
ให้ดาํ เนินการเสี ยใหม่เฉพาะตอนที่ไม่ถกู ต้องนั้นก็ได้
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ข้อ 77. การสอบสวนให้กระทําให้แล้วเสร็ จ
ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ประธานกรรมการสอบสวน
ได้รับทราบคําสัง่ ถ้ามีความจําเป็ นที่จะสอบสวนให้ทนั
ภายในกําหนดนั้นไม่ได้กใ็ ห้ประธานกรรมการสอบสวน
ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง แต่ละครั้งเป็ นเวลาไม่เกิน
สิ บห้าวัน และต้องแสดงเหตุที่ตอ้ งขยายเวลาไว้ในสํานวน
การสอบสวน แล้วรายงานให้ผสู ้ ง่ั แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทราบด้วยทุกครั้ง แต่ถา้ ขยายเวลาแล้วการสอบ
สวนไม่แล้วเสร็ จหากสอบสวนต่อไป การสอบสวนจะเป็ น
อันใช้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากผูว้ า่ การหรื อประธานกรรมการ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามแต่กรณี
ข้อ 78. การสอบสวนตามหมวดนี้ ถ้าการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคได้ต้ งั หน่วยงานให้มีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับ
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การสอบสวน ให้ผวู ้ า่ การวางระเบียบอันเกี่ยวด้วยอํานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานนั้นไว้เพื่ออนุโลมให้เป็ นไปตาม
วิธีการสอบสวนในหมวดนี้
ข้อ 79. การสอบสวนใด ๆ ที่ได้ดาํ เนินการ
ไปก่อนแล้วก่อนวันใช้ขอ้ บังคับนี้ ถ้าถูกต้องตามวิธีการ
ที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น และมิใช่สาระสําคัญอันจะทําให้เสี ย
ความเป็ นธรรม ก็ให้เป็ นอันสมบูรณ์ตามข้อบังคับนี้

หมวด 9

การอุทธรณ์ เกีย่ วกับการลงโทษฐานผิดวินัย

ข้อ 80. ผูถ้ กู ลงโทษอาจอุทธรณ์คาํ สัง่ ลงโทษ
โดยทําหนังสื ออุทธรณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ กู ลงโทษ
ซึ่ งมีอาํ นาจเหนือผูส้ ่งั ลงโทษขึ้นไปชั้นหนึ่ง แต่ไม่เกินกว่า
ประธานกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ทราบคําสัง่
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(1)

ข้อ 81. ให้ผมู ้ ีอาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์ตาม
ข้อ 80 พิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์ให้เสร็ จสิ้ นภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่ในกรณี พิเศษ
ซึ่ งจะพิจารณาให้ทนั ภายในกําหนดนั้นมิได้กใ็ ห้ขยายเวลา
ได้อีกไม่เกินสองครั้ง แต่ละครั้งเป็ นเวลาไม่เกินสิ บห้าวัน
และต้องแสดงเหตุที่ตอ้ งขยายเวลาไว้ดว้ ยทุกครั้ง แต่ถา้
ขยายเวลาแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็ จจะขยายเวลาต่อไป
อีกได้กต็ ่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค แต่ท้ งั นี้ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ท้ งั สิ้ น
จะต้องไม่เกินเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์
--------------------------------------------------------------------(1) ข้อความในข้อ 81. ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วยระเบียบพนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2524 และได้ใช้ขอ้ ความใหม่
ตามที่พิมพ์ไว้น้ ีแล้ว
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ข้อ 82. ถ้าผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอุทธรณ์ตาม
ข้อ 80 วินิจฉัยให้ลงโทษยืนตามคําสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
เดิม หรื อเบากว่า ผูถ้ กู ลงโทษจะอุทธรณ์ต่อไปมิได้ แต่ถา้
วินิจฉัยสัง่ ให้เพิ่มโทษผูถ้ ูกลงโทษมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อผูบ้ งั คับ
บัญชาเหนือขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่ งภายในสิ บห้าวัน นับแต่
วันทราบคําสัง่ วินิจฉัยอุทธรณ์ครั้งแรก คําวินิจฉัยอุทธรณ์
ชั้นหลังนี้ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 83. ถ้าวินิจฉัยให้ผอู ้ ุทธรณ์กลับเข้าปฏิบตั ิ
งาน การห้ามจ่ายหรื อจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้าง และเงินอื่นๆ
ที่มีสิทธิ ได้รับประจําเดือน ในระหว่างที่อุทธรณ์และมิได้
ปฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิดงั นี้.-
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(1) ถ้าผูก้ ลับเข้าปฏิบตั ิงานถูกวินิจฉัยให้
ถูกลงโทษ ห้ามจ่าย
(2) ถ้าผูก้ ลับเข้าปฏิบตั ิงานมิได้ถูกวินิจฉัย
ให้ถูกลงโทษ จ่ายให้เต็ม
ข้อ 84. ผูถ้ กู ลงโทษจะอุทธรณ์ได้แต่สาํ หรับ
ตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้อุทธรณ์แทนคนอื่น ห้ามมิให้ลงชื่อ
ร่ วมกัน และห้ามมิให้อุทธรณ์ก่อนเวลาล่วงไปแล้วยี่สิบสี่
ชัว่ โมง นับแต่เวลาที่ทราบคําสัง่ ลงโทษ

หมวด 10

บทเฉพาะกาล

ข้อ 85. พนักงานผูใ้ ดขาดคุณสมบัติตามที่ได้กาํ หนด
ไว้ในข้อ 6 (12) มาก่อนการใช้ระเบียบนี้ให้ถือว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ต่อเมื่อได้เลิกปฏิบตั ิงานประจําสังกัดหน่วยงานอื่น
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หรื อพ้นจากตําแหน่งการเมืองทั้งโดยการแต่งตั้งหรื อ
เลือกตั้งตามกฎหมายแล้ว จะกลับไปปฏิบตั ิงานประจํา
สังกัดหน่วยงานอื่น หรื อจะกลับไปมีตาํ แหน่งทาง
การเมืองทั้งโดยการแต่งตั้งหรื อเลือกตั้งตามกฎหมายอีก
ไม่ได้ และให้นาํ คุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 6 (12)
มาใช้บงั คับแก่พนักงานผูน้ นั ้
ข้อ 86. ระเบียบหรื อคําสัง่ ใดซึ่ งจะต้องออก
เพื่อปฏิบตั ิการตามข้อบังคับนี้ แต่ยงั ไม่ได้ประกาศออกใช้
ก็ให้อาศัยระเบียบหรื อคําสัง่ ที่ประกาศใช้อยูก่ ่อนแล้วเฉพาะ
ที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ใช้บงั คับไปพลางก่อนได้
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2517
(ลงชื่อ) พ่วง สุ วรรณรัตน์
(นายพ่วง สุ วรรณรัตน์)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

