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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  ลูกจาง  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  (๒)  ของขอ  ๗  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๘  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๘  ใหปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจพิจารณายกเวนผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๗  (๗)  

(๘)  และ  (๑๐)  เปนรายบุคคลได  สวนผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๗  (๖)  ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือ
ออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทําผิด
วินัยในกรณีทุจริตตอหนาที่  ปลัดกรุงเทพมหานครอาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติได” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๑  โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  คือ 
(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดคาจาง 
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(๓) ลดข้ันคาจาง 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไลออก” 
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๔  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๒๔  ลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  จะตองไดรับโทษปลดออก  หรือไลออก

ตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตมิให
ลดโทษตํ่ากวาปลดออก” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๖  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๖  เมื่อผูมีอํานาจตามขอ  ๒๕  ไดพิจารณาผลการสอบสวนแลว  เห็นวาลูกจางผูใด
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก  ตามควรแกกรณี 

ถาเห็นวาลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยที่ยังไมถึงข้ันกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหดําเนินการ   
ตามขอ  ๒๓ 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  อยางใดแลว  ใหแจงใหผูนั้นทราบตามวิธีการ
แจงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ผูใดถูกส่ังลงโทษปลดออกตามขอนี้  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จเสมือนวาผูนั้นลาออก” 
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ  ๒๗  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  

ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ลูกจางผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตาม  (๑)  และ  (๒)  

หรือไดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือตอคณะกรรมการสอบสวน  ผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจตามขอ  ๒๕  จะส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก  ตามควรแกกรณีโดยไมสอบสวนก็ได” 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความใน  (๑)  (๓)  และ  (๔)  ของขอ  ๓๓  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ก็ใหส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก  
ตามควรแกกรณี 
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(๓)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยยังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ที่จะลงโทษปลดออก  หรือไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น  ก็ใหส่ังใหผูนั้น
กลับเขารับราชการตามเดิม  แลวดําเนินการตามขอ  ๒๓  ตอไป 

(๔)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ที่จะลงโทษปลดออก  หรือไลออก  แตมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น  ก็ใหดําเนินการ 
ตามขอ  ๒๓  กอน  แลวรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อส่ังใหออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตอง
ใหกลบัเขารับราชการ  สวนการดําเนินการตามขอ  ๒๓  ถาเปนกรณีที่จะส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดคาจาง  
หรือลดข้ันคาจาง  การสั่งลงโทษดังกลาวหามส่ังยอนหลังไปกอนวันพักราชการหรือวันออกจากราชการ
ไวกอน” 

ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๓๔  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๓๔  การส่ังใหลูกจางกลับเขารับราชการในกรณีที่ลูกจางผูนั้นมิไดกระทําความผิด 
หรือกระทําความผิดแตไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจาก
ราชการดวยเหตุอื่น  ใหผูมีอํานาจตามขอ  ๒๕  ส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นซ่ึงตองใชคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ผูนั้นมีอยู” 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของขอ  ๓๖  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก  ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง  
โดยใหอุทธรณตอปลัดกรุงเทพมหานคร  ในกรณีที่ปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูส่ังลงโทษ  ใหอุทธรณ
ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร” 

ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (ก)  ของขอ  ๓๙  (๑)  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  
ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(ก)  ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหกสิบ
วันทําการ  แตถาปลัดกรุงเทพมหานครเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาตอไป
อีกก็ได  แตตองไมเกินหกสิบวันทําการ” 

ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๔๐  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  
ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ  ๔๐  ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา 
ไมเกินส่ีสิบหาวันทําการ  แตในปที่เร่ิมจางและแตงต้ังเปนลูกจางประจําใหไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน
สิบหาวันทําการ” 

ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๔๒  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๔๒  ลูกจางประจําลาเนื่องจากการคลอดบุตร  ใหไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกิน 
เกาสิบวัน  เวนแตลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ระหวางการลาดังกลาว 

ลูกจางชั่วคราวรายเดือนมีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน  โดยมีสิทธิ
ไดรับคาจางระหวางลาไมเกินส่ีสิบหาวัน   

อํานาจการอนุญาตใหลาเปนไปตามบัญชีหมายเลข  ๒  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้” 
ขอ ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๔๒/๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ขอ  ๔๒/๑  ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามขอ  ๔๒  แลว  หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

เพิ่มอีก  ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการคลอดบุตร  โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีก
ไมเกินสามสิบวันทําการ  และใหนับรวมอยูในวันลากิจสวนตัวส่ีสิบหาวันทําการดวย” 

ขอ ๑๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๔๖/๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๔๖/๑  ลูกจางประจําซ่ึงประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้  หรือระหวางวันหยุดราชการ  ใหเสนอขออนุญาตตอหัวหนาหนวยงาน  และรายงาน
ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ” 

ขอ ๑๗ ใหยกเลิกความใน  (๖)  ของขอ  ๔๗  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๖)  ถูกส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก” 
ขอ ๑๘ ใหยกเลิกความใน  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ของขอ  ๕๐  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“(๔)  ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  และไดมีการสอบสวนตามขอ  ๒๕  แลว  
การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออก  แตมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวน  ซ่ึงจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(๕)  ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา 
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออก 

(๖)  ลูกจางผูใดขาดราชการบอยคร้ังซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออก” 
ขอ ๑๙ ใหยกเลิกความใน  (๓)  และ  (๔)  ของขอ  ๖๐  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๓)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

มิไดกระทําความผิด  แตมีมลทินหรือมัวหมอง  หรือกระทําความผิด  แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก  หรือไลออก  
ใหจายคาจางไดไมเกินคร่ึงหนึ่งของคาจางอัตราปกติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกําหนด 

(๔)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
ไดกระทําความผิดและถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออก  หามจายคาจาง” 

ขอ ๒๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๖๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖๑  ใหนําความในขอ  ๖๐  มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวางอุทธรณ
คําส่ังลงโทษปลดออก  ไลออก  หรือคําส่ังใหออกจากราชการ  หรือระหวางถูกพนักงานสอบสวน
ควบคุมตัวดําเนินคดีอาญา  หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลคดีอาญาโดยอนุโลม” 

ขอ ๒๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๖๕/๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๖๕/๑  ใหปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจออกบัตรประจําตัวลูกจางกรุงเทพมหานคร 
โดยนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐมาบังคับใชโดยอนุโลม” 

ขอ ๒๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๗๑  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ขอ  ๗๑  ลูกจางผูใดถูกลงโทษใหออก  ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ใหผูนั้นมีสิทธิตาง  ๆ  เชนเดียวกับผูถูกลงโทษปลดออกตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้” 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๒๓ ใหยกเลิกบัญชีหมายเลข  ๒  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชบัญชีหมายเลข  ๒  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 

ขอ ๒๔ ใหยกเลิกบัญชีหมายเลข  ๓  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชบัญชีหมายเลข  ๓  ทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อภิรักษ  โกษะโยธิน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  เพ่ือใหขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง  ลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีสาระสําคัญสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎ  ก.พ.  ฉบับท่ี  ๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจาง
ของสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  
(ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  
และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนมาก  ท่ี  กค  ๐๕๒๗.๖/ว  ๕  ลงวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๓๙  ซ่ึงตาม
มาตรา  ๙๗  (๔)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  บัญญัติวา  การคลัง  
การงบประมาณ  การเงิน  การทรัพยสิน  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  การจาง  และการพัสดุ  ใหตราเปน
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 



บัญชีหมายเลข ๒ 
กําหนดอํานาจการอนุญาตใหลาปวย  ลากิจ  ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนประจาํป 

ตามขอ ๓๙  ขอ ๔๐  ขอ ๔๑  และขอ ๔๒  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ลูกจาง  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

กําหนดวนัอนุญาตไดครั้งหนึ่งไมเกนิ 
ผูมีอํานาจอนญุาต 

ลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอนประจําป
ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามที่เหน็สมควร ตามที่เหน็สมควร ตามที่เหน็สมควร ตามที่เหน็สมควร 
ผูอํานวยการสํานัก 
หัวหนาสาํนักงาน ก.ก 

๖๐ ๓๐ ๙๐ ๑๐ 

ผูอํานวยการเขต 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขานุการผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 

๓๐ ๑๕ ๙๐ ๑๐ 

ผูอํานวยการกอง 
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
ซึ่งมีระดับไมต่ํากวาระดบั ๘  หรือเทียบเทา 

๓๐ ๑๕ - ๑๐ 

หัวหนาสวนราชการซึ่งมีระดับตาํแหนง 
ในระดับ ๗  หรือเทียบเทา 

๒๐ ๑๐ - - 

หัวหนาสวนราชการซึ่งมีระดับตาํแหนง 
ในระดับ ๖  หรือเทียบเทา 

๑๕ ๗ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีหมายเลข ๓ 
กําหนดอํานาจการลงโทษภาคทณัฑ  ตัดคาจาง  และลดขัน้คาจาง 

ตามขอ ๒๓  แหงขอบัญญตัิกรงุเทพมหานคร  เรื่อง  ลูกจาง  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ผูมีอํานาจลงโทษ ลดขั้นคาจาง ตัดคาจาง ภาคทัณฑ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ขั้น ครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% 
และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน 
หรือไมเกิน ๙๐ วัน 

ภาคทัณฑ 

ผูอํานวยการสํานัก 
หัวหนาสาํนักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ขั้น ครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% 
และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน 
หรือไมเกิน ๙๐ วัน 

ภาคทัณฑ 

ผูอํานวยการเขต 
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
เลขานุการผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 

ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ขั้น ครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% 
และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน 
หรือไมเกิน ๙๐ วัน 

ภาคทัณฑ 

ผูอํานวยการกอง 
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
ซึ่งมีระดับไมต่ํากวาระดบั ๘  หรือเทียบเทา 

ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ขั้น ครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% 
และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน 
หรือไมเกิน ๙๐ วัน 

ภาคทัณฑ 

หัวหนาสวนราชการซึ่งมีระดับตาํแหนง 
ในระดับ ๗  หรือเทียบเทา 

- ครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% 
และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน 
หรือไมเกิน ๙๐ วัน 

ภาคทัณฑ 

หัวหนาสวนราชการซึ่งมีระดับตาํแหนง 
ในระดับ ๖  หรือเทียบเทา 

- ครั้งหนึ่งไมเกิน ๕% 
และเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน 
หรือไมเกิน ๙๐ วัน 

ภาคทัณฑ 
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