
 

ขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
วาดวยการพนักงาน 

พ.ศ. 2549  
-------------------------------------- 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ วาดวยการพนักงาน พ.ศ. 
2543 ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความใน   มาตรา   17    แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2538  คณะกรรมการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จึง
ออกขอบังคับไว ดังนี้ 
 

 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา    “ ขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ วาดวยการพนักงาน พ.ศ.  
2549 ” 
 

 ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศ เปนตนไป 
 

 ขอ  3 ใหยกเลิก ขอบังคับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ วาดวยการพนักงาน พ.ศ. 2543 
 

ขอ  4 ในขอบังคับนี้ 
  “อพวช.” หมายความวา    องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการ อพวช. 
  “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการ อพวช. ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุด 
  “พนักงาน” หมายความวา พนักงาน อพวช. แตไมรวมผูอํานวยการ 
  “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางที่ อพวช. ตกลงวาจางโดยมีสัญญาจางและมีกําหนด
ระยะเวลาจางไวแนนอน 
   “ป”  หมายความวา ปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

“รอบปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม ของปหนึ่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
ของปถัดไป 

  “ คาจาง ” หมายความวา  เงินที่ อพวช. จายเปนคาตอบแทนแกพนักงานในการทํางานเปน
รายเดือน แตไมรวมถึงเงินตอบแทนในลักษณะคาลวงเวลา เงินรางวัล หรือประโยชนอยางอื่น 
  “วันทํางาน” หมายความวา   วันที่ อพวช. กําหนดใหพนักงานทํางานตามปกติ 
  “วันหยุด” หมายความวา   วันที่ อพวช. กําหนดใหพนักงานหยุดประจําสัปดาห 
หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 
  “วันลา”  หมายความวา วันที่พนักงานหรือลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อคลอดบุตร 
ลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ และลาเพื่อรับราชการทหารในการ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม 
  “เวลาพัก” หมายความวา   ระยะเวลาที่ อพวช. กําหนดใหพนักงานหยุดพักระหวางการ 
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ทํางาน 
  “คาชดเชย” หมายความวา เงินที่ อพวช. จายใหแกพนักงาน เมื่อเลิกจางนอกเหนือจากเงิน
ประเภทอื่น ซึ่ง อพวช. ตกลงจายใหแกพนักงาน 
  “เกษียณอายุ” หมายความวา การพนจากตําแหนงของพนักงาน ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
ใหพนเมื่อส้ินปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณของปที่พนักงานผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
 
 

หมวด 1 
การจัดแบงสวนงาน ลําดับการบังคับบัญชาและอัตราคาจาง 

 

 ขอ  5 การจัดแบงสวนงาน และการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแตละสวนงาน และแตละตําแหนงให
เปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

 ขอ  6 ลําดับการบังคับบัญชา 
  (1)  ผูอํานวยการ 
  (2)  รองผูอํานวยการ 
  (3)  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ หรือเทียบเทา 
  (4)  ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา 
  (5)  หัวหนากอง หัวหนางาน หรือเทียบเทา 
 

 ขอ  7 อัตราคาจาง ตําแหนงและขั้นคาจางของพนักงานใหเปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้ ซึ่งได
จัดแบงพนักงานตามภาระรับผิดชอบงานเปน 10 ระดับและกําหนดตําแหนงผูอํานวยการเทียบเทาระดับ 11 โดย
จําแนกตามกลุมงานออกเปนสามกลุม ดังนี้ 
  (1)  กลุมสนับสนุน              ประกอบดวย พนักงานระดับ 1- 8 
  (2)  กลุมวิชาการ  ประกอบดวย พนักงานระดับ 4-10 
  (3)  กลุมผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย พนักงานระดับ 9-10 และผูอํานวยการ 
 

 ขอ  8 เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน อพวช. จะจางลูกจางเพื่อทํางานเฉพาะกิจเปนรายเดือน  หรือ
รายวัน  หรือภายในกําหนดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได  อัตราคาจางใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 
โดยพิจารณาจากหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ปริมาณงานและคุณภาพของงาน 
 

หมวด 2 
การบรรจุ การแตงตั้งและการพนจากตําแหนง 

  

ขอ   9 พนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
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  (2)  มีอายุไมต่ํากวา สิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันที่สมัครเขาเปนพนักงาน 
กรณีพนักงานชายตองพนภาระการเกณฑทหารแลว 
  (3)  สามารถปฏิบัติงานใหแก อพวช. ไดเต็มเวลา 
  (4)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (5)  ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
  (6)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7)  ไมเคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัยถึงตองออกจากราชการ   รัฐวิสาหกิจ   องคการของรัฐ หรือ
องคการบริหารสวนทองถิ่น หรือไมเปนผูที่อยูในระหวางพักราชการหรือถูกพักงาน 
  (8)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคดังตอไปนี้คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะ
ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 
  (9)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง ลูกจางของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทา พนักงานสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นหรือสภา
กรุงเทพมหานคร ผูบริหารทองถิ่นและพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
  (10)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
  (11)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (12)  เปนผูเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  ความใน (1) มิใหใชบังคับแกพนักงานชาวตางประเทศ ซึ่ง อพวช. มีความจําเปนตองจางเปนกรณี
พิเศษ 
 

 ขอ 10 ผูสมัครเขาเปนพนักงาน หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนั้นตามที่ อพวช. กําหนด 
 

 ขอ 11 แบบใบสมัคร การยื่นใบสมัคร วิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก รวมทั้งวิธีการอื่นใดอันจําเปน
เกี่ยวกับการบรรจุเปนพนักงานและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการ
กําหนด 

 ขอ 12 เมื่อไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานแลวใหบรรจุผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่การงานเปนเวลาไมเกิน
เกาสิบวัน หากปรากฏวาในระหวางทดลองปฏิบัติงานเปนผูมีความประพฤติไมดี หรือไมมีความรูความสามารถ
พอที่จะปฏิบัติงานก็ใหส่ังเลิกจาง หากปรากฏวาเปนผูมีความประพฤติดี และมีความรูความสามารถพอที่จะ
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งก็ใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานตอไป 
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 ขอ 13 การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
  (1)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมา ใหผูอํานวยการเปนผูส่ังบรรจุและ
แตงตั้ง 
  (2)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป ผูอํานวยการเปนผูส่ังบรรจุและ
แตงตั้ง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
  ยกเวน การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสังกัด หนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตาม 
ขอบังคับ อพวช. วาดวยการตรวจสอบภายใน 
 

           ขอ 14  การกําหนดอัตราคาจางของพนักงานซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้ 
  (1)  พนักงานซึ่งไดรับการบรรจุตามวุฒิ อัตราคาจางใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาจางแรกบรรจุตาม
วุฒิของพนักงานแนบทายขอบังคับนี้ 
  (2)  ในกรณีที่แตกตางจากขอ 13 (1) ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 

           ขอ 15   การเลื่อนตําแหนงหรือระดับหนึ่งระดับ   ใหกระทําโดยการสอบแขงขัน   การสอบคัดเลือก  การ
คัดเลือกหรือตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด และผูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือระดับจะตองมี
คุณสมบัติดังนี้ 
  (1)  มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  (2)  ดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้น หรือตําแหนงที่เทียบเทามาแลวตาม
ระยะเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด แตตองไมนอยกวาสองป 
  (3)  ผูบังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวของไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูที่มีความเหมาะสม สมควร
ไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือระดับ 
  (4)  ไดรับคาจางไมต่ํากวาอัตราขั้นต่ําสุดของระดับที่จะเลื่อนขึ้น 
 

 ขอ 16  เมื่อผูดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อตําแหนงพนักงานวางลงใหผูอํานวยการแตงตั้ง
ใหพนักงานที่เห็นสมควรเปนผูรักษาการในตําแหนงชั่วคราว 

ใหผูรักษาการในตําแหนงมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการ ในกรณีที่มีคําสั่งใหผูดํารง 
ตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใดก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการหรือมีหนาที่
อยางนั้นดวย 
 

ขอ 17   พนักงานพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ไดรับอนุญาตใหลาออก 
  (3)  เกษียณอายุ 
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  (4)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 
  (5)  เลิกจาง 
  (6)  ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ 9 
 

ขอ  18  ผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจสั่งอนุญาตการลาออก แตถาเปนพนักงานตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึน
ไปใหผูอํานวยการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบกอนผูอํานวยการจะเปนผูส่ังใหลาออก 
 

ขอ  19  พนักงานผูใดประสงคจะลาออกจาก  อพวช.  ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนกําหนดวันลาออก  เมื่อผูอํานวยการสั่งอนุญาตแลวจึงใหออกจาก
งานตามคําสั่ง   
  ในกรณีที่พนักงานลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  ใหการลาออก
มีผลนับต้ังแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 
  นอกจากกรณีตามวรรคสอง  ถาผูอํานวยการเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแก อพวช. จะยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับต้ังแตวันขอลาออกก็ได 
 

 ขอ  20  ถาผูลาออกถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย   หรือกระทําความผิดในคดีอาญา  ที่มิใชความผิด 
ลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอยสามคน  เพ่ือทํา
การสอบสวนผูนั้นกอนอนุญาตใหลาออก 
 

ขอ  21 การเลิกจางพนักงาน จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1)   นักงานผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม  ขอ  9   หรือปรากฏขึ้นภายหลังวาเปนผูขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง 
  (2)  พนักงานผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่
พอใจของ อพวช. ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด 
  (3)  พนักงานผูนั้นประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ หรือบกพรองในหนาที่อันเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแก อพวช. อยางรายแรง 
  (4)  พนักงานผูนั้นไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (5)  พนักงานผูนั้นทุพพลภาพหรือเจ็บปวย โดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการมี
ความเห็นวาไมสามารถหรือไมสมควรปฏิบัติงานอีกตอไป 

(6)   พนักงานผูนั้นขาดงานเปนเวลาสามวันทําการติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(7)   มีการยุบหรือเลิกตําแหนงที่พนักงานผูนั้นดํารงอยู 

  ผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจสั่งเลิกจางพนักงาน แตถาเปนพนักงานตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไปให
ผูอํานวยการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ กอนผูอํานวยการจะเปนผูส่ังเลิกจาง 
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  ในการสั่งเลิกจางพนักงานตาม  (1)  –   (6)   ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอยสาม 
คน เพื่อทําการสอบสวนโดยใหมีการแจงขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีอยูใหผูที่
ถูกกลาวหาทราบและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหานําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาดวย เมื่อไดมีการสอบสวน
เปนที่เรียบรอยแลว และผูอํานวยการเห็นสมควรเลิกจาง ใหผูอํานวยการสั่งเลิกจางได  
 

ขอ  22  การบรรจุ    การแตงตั้ง   การอนุญาตการลาออกและการเลิกจางพนักงาน     ตองทําคําสั่งเปน
ลายลักษณอักษร 

 การออกคําสั่งใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง  ถามีกฎหมายหรือขอบังคับใดกําหนดใหตองดําเนินการอยางใด
กอนที่จะออกคําสั่ง ใหดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนดกอน  

 
 

หมวด 3 
การปรับอัตราคาจางใหตรงตามวุฒิและการขึ้นคาจาง 

 
 

 ขอ  23  ใหผูอํานวยการมีอํานาจปรับอัตราคาจางของพนักงานใหตรงตามคุณวุฒิและตําแหนงหนาที่ที่
ปฏิบัติงานตามที่ อพวช. กําหนด แตตองไมนอยกวาอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมาย วาดวยการ
คุมครองแรงงาน 
 

 ขอ  24  พนักงานผูใดไดรับวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นภายหลังการบรรจุและแตงตั้ง และ อพวช. ไดกําหนดไว
ใหวุฒิทางการศึกษานั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง พนักงานผูนั้นอาจไดรับการพิจารณา
ปรับอัตราคาจางใหตรงตามคุณวุฒิที่ไดรับมา 
  พนักงานผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ หรือตางประเทศ ในสาขาวิชาที่ 
อพวช. กําหนด ควรไดรับการพิจารณาใหปรับอัตราคาจางตามวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น ตั้งแตวันที่กลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงที่ตองใชความรูในสาขาวิชานั้นได 
 

ขอ  25 การปรับอัตราคาจางใหตรงตามวุฒิ ไมถือวาเปนการบรรจุใหม หรือเปนการขึ้นคาจางประจําป ผูที่
ไดรับการปรับอัตราคาจางใหตรงตามวุฒิ จะไดรับการพิจารณาขึ้นคาจางสําหรับความดีความชอบประจําปไดดวย 
 

 ขอ  26 การขึ้นคาจางประจําปใหทําไดปละครั้ง โดยใหข้ึนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่ไดข้ึน 
  พนักงานผูใดซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะไดข้ึนคาจางตาม ขอ 30 และผูอํานวยการเห็นสมควรใหไดข้ึน
คาจาง แตจะตองพนจากตําแหนงไปเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ ผูอํานวยการจะสั่งขึ้นคาจาง เพื่อประโยชนใน
การขอรับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใหผูนั้นในเดือนสุดทายของป
กอนที่จะพนจากตําแหนงก็ได 
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 ขอ  27 การขึ้นคาจางประจําปของพนักงานใหอยูในดุลพินิจและอํานาจของผูอํานวยการที่จะสั่งไดเวนแต
พนักงานตําแหนงตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป ใหผูอํานวยการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบกอน
ผูอํานวยการจะเปนผูส่ังใหข้ึนคาจาง 
  ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกพนักงานในสังกัดหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยการ
ดําเนินการขึ้นคาจางของพนักงานในสังกัดหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตาม ขอบังคับ อพวช. วาดวยการ
ตรวจสอบภายใน 
 

 ขอ  28 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานใหนับชวงเวลาการปฏิบัติงานในปที่แลวมาเปนเกณฑพิจารณาโดยให
นับชวงเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาแปดเดือน   เวนแตผูอยูในเกณฑตาม ขอ 30(7) และ 30(8) 
  ในกรณีที่พนักงานผูใดเลื่อนตําแหนง สับเปลี่ยนหนาที่หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือ
หนาที่หรืองานพิเศษอื่นใดในปที่แลวมา ก็ใหนําผลงานของผูนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย 
 

 ขอ  29 การขึ้นคาจางพนักงาน  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาผลงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพ
และปริมาณของงานในตําแหนงที่ไดปฏิบัติงาน การรักษาวินัย ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน 
  การพิจารณาผลงานของพนักงานผูอยูใตบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา  แลวรายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวยความเห็นเสนอไปยังผูบังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ 
  เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานผลการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาตามวรรคสองแลว เห็นวา
พนักงานผูใดปฏิบัติงานตามหนาที่ไมไดผลดีเทาที่ควรหรือไมนาอยูในเกณฑที่จะขึ้นคาจางตามขอ 30  ก็ใหงดขึ้น
คาจางสําหรับผูนั้น 
 

 ขอ  30 พนักงานผูซึ่งจะไดข้ึนคาจางประจําปตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  (1)  ในปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ  และดวยความอุตสาหะจน
เกิดผลดี หรือความกาวหนาแก อพวช.  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลว เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดข้ึน
คาจาง 
  (2)  ในรอบปที่แลวมาจนถึงวันที่จะขึ้นคาจางตองไมถูกลงโทษทางวินัย  เวนแตโทษภาคทัณฑ 
                     ในกรณีพนักงานผูใดอยูในเกณฑที่สมควรไดข้ึนคาจางแตไดถูกงดขึ้นคาจางเพราะถูกลงโทษ
ทางวินัยหลังรอบปที่แลวมาในกรณีนั้นมาแลว ผูบังคับบัญชาจะขึ้นคาจางใหก็ได    แตถาผูถูกลงโทษตัดคาจาง จะ
ข้ึนคาจางไดตอเมื่อพนโทษตัดคาจางแลว หรือถาเปนผูถูกลงโทษลดคาจาง จะขึ้นคาจางไดตอเมื่อไดถูกลงโทษลด
คาจางมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน 
  (3)  ในรอบปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวาสี่เดือน 
  (4)  ในรอบปที่แลวมาตองไมมีวันลามาก โดยถือเกณฑวันลารวมทั้งลากิจและลาปวย   ไมเกินสี่สิบ
หาวันทําการ  เวนแต 
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         (4.1)  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียเปนครั้ง
แรก โดยไดรับคาจางระหวางลา 
         (4.2)   ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
         (4.3)   ลาปวย ซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งของแพทยไมวาคราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกันไมเกินเกาสิบวันทําการ หรือ 
 (4.4)   ลาปวย   เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่  หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหนาที่ 
         (4.5)   วันหยุดพักผอนประจําป 
  (5)  ในรอบปที่แลวมาตองมาทํางานสายไมเกินกวาสามสิบคร้ัง 
  (6)  ในรอบปที่แลวมาตองไมขาดงานเวนแตเหตุสุดวิสัย 
  (7)  ในปที่แลวมาไดรับการบรรจุเปนพนักงานหรือเลื่อนตําแหนงแลวแตกรณีมาแลวไมนอยกวา
แปดเดือน     การนับระยะเวลาที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานใหเร่ิมนับต้ังแตวันที่เร่ิมบรรจุทดลองปฏิบัติงาน 
  (8)  ในรอบปที่แลวมา   ถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ   หรือตางประเทศ
ตามขอบังคับวาดวยการนั้น ตองมีเวลาปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน 
 

 ขอ  31 การพิจารณาขึ้นคาจางประจําปของพนักงาน นอกจากหลักเกณฑในขอ 30 แลว จะพิจารณาจาก
องคประกอบดังตอไปนี้ 
  (1)  ผลงานตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
  (2)  การปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ตองมีการเสี่ยงอันตรายเปนกรณีพิเศษ 
  (3)  ผลงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จเกิดประโยชนตอ อพวช. เปนพิเศษ 
  (4)  การมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไดคนควา จัดทํา  จัดสราง  หรือประดิษฐส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งอันเปนประโยชนตอกิจการของ อพวช. 
  (5)  ความประพฤติ ความตั้งใจ ความวิริยะอุตสาหะ และการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
 
 

ขอ  32 พนักงานผูใดซึ่งผูอํานวยการเห็นสมควรใหไดข้ึนคาจาง ถาผูนั้นอยูในระหวางถูกสอบสวนวา
กระทําผิดวินัยหรือถูกฟองในคดีอาญากอนมีคําสั่งขึ้นคาจาง ใหรอการขึ้นคาจางไวกอนและใหกันเงินสําหรับข้ึน
คาจางไวดวย เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแลวในปใด หากผูนั้นไมถูกลงโทษทางวินัย เวนแตถูกลงโทษภาคทัณฑ
หรือไมถูกศาลพิพากษาใหลงโทษหรือไมมีมลทินมัวหมองก็ใหส่ังขึ้นคาจางในปนั้นไดและใหส่ังขึ้นคาจางยอนหลัง
ไปในแตละปที่ตองรอการขึ้นคาจางไวใหตามสิทธิดวย 

 

 ขอ  33 การขึ้นคาจางนอกจากตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนําเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

หมวด 4 
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วันทํางานและวันหยุด 
 

 ขอ  34 วันทํางานและวันหยุดงานของพนักงานมี ดังนี้ 
  (1)  อพวช. เปนหนวยงานที่ตองเปดบริการแกประชาชนทุกวัน โดยไมเวนวันหยุด จึงมีวันทํางาน
ตั้งแตวันจันทร-วันอาทิตย  ดังนั้น จึงใหแตละสวนงานระดับสํานัก หรือพิพิธภัณฑ หรือสํานักงานสาขากําหนด
ชวงเวลาทํางานใหอยูในชวงใดก็ได แตตองมีเวลาทํางานวันละแปดชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก หนึ่ง ชั่วโมง ซึ่งนับ
รวมเปนเวลาทํางาน ทั้งนี้ ใหข้ึนอยูกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยูและความเหมาะสมในการบริการประชาชน 
   (2)  พนักงานมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหละสองวัน ทั้งนี้ ใหแตละสวนงานระดับสํานัก หรือ
พิพิธภัณฑ หรือสํานักงานสาขา เปนผูกําหนดวันหยุดใหเหมาะสมกับหนาที่ที่ปฏิบัติของแตละบุคคล 
   (3)  วันหยุดตามประเพณีนิยม ไดแกวันหยุดราชการประจําปและวันแรงงานแหงชาติ 
   (4) วันหยุดพักผอนประจําป พนักงานที่ทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปไดสิบสองวันทํางานโดย อพวช. เปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกพนักงานลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่ 
อพวช. และพนักงานตกลงกัน 

กรณีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห  ใหพนักงานหยุดงานในวัน 
ทํางานถัดไป แตถาหยุดชดเชยติดตอกันเกินกวาหนึ่งวัน ใหหยุดไดเพียงหนึ่งวัน และให อพวช. จัดใหพนักงานหยุด
ชดเชยวันที่ยังไมครบในวันอื่นแทน 
  กรณีวันจัดงานพิเศษของ อพวช. ตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของพนักงานใหพนักงานหยุดงาน
วันอื่นทดแทนตามที่ผูบังคับบัญชาจะเห็นสมควร 
 

 ขอ  35 พนักงานมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(1)  ปละสิบสองวันทําการกรณีทํางานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  
(2)  ในปใดพนักงานผูใดมิไดหยุดพักผอนประจําป หรือหยุดพักผอนประจําปแลวแตไมครบ 

สิบสองวันทําการ ใหสะสมวันที่มิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันหยุดพักผอนสะสมรวมกับวันหยุด
พักผอนในปปจจุบันตองไมเกินยี่สิบส่ีวันทําการ 
  ผูที่จะมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดนั้น ตองทํางานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  โดย
สามารถสะสมไดสูงสุดไมเกินสิบสองวันทําการ 
  การอนุญาตใหหยุดพักผอนประจําป     ผูมีอํานาจจะอนุญาตใหหยุดพักผอนประจําปคร้ังเดียวหรือ
หลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกงาน  เมื่อไดรับอนุญาตแลวพนักงานจึงจะหยุดงานได 
  ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหหยุดพักผอนประจําปและยังไมครบกําหนด หากมีกรณีจําเปน
ที่จะตองปฏิบัติงาน ผูอนุญาตหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งระงับการหยุดเสียและเรียกตัวกลับมาปฎิบัติงานก็ได 
  ในกรณีที่ อพวช. เลิกจางพนักงานโดยพนักงานมิไดมีความผิดตามขอ 75 ให อพวช. จายคาจางแก
พนักงานสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่พนักงานมีสิทธิไดรับ  โดยใหนําวันหยุดพักผอนประจําปที่
พนักงานมิไดหยุด หรือหยุดพักผอนประจําปแลวไมครบสิบสองวันทําการ สะสมรวมเขาดวยกันของแตละปมาคิด
คํานวณในการจายคาจางแกพนักงานสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามวรรคนี้ 
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ขอ 36 อพวช. อาจกําหนดใหพนักงานทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดไดเทาที่จําเปน  โดยไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากพนักงานกอนเปนคราว ๆ ไป 

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน    หรือเปน 
งานฉุกเฉินหรือเปนงานอื่นตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธประกาศกําหนด หรือเปนงานซึ่ง
ผูอํานวยการเห็นสมควรกําหนดเปนอยางอื่นนอกจากที่กลาว ในขอ 34 ผูอํานวยการจะกําหนดวันทํางาน เวลา
ทํางาน  วันหยุดประจําสัปดาห  หรือวันหยุดตามประเพณีนิยม  ของผูปฏิบัติงานดังกลาวเปนอยางอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได แตโดยเฉลี่ยแลวตองมีเวลาทํางานไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงและไมนอยกวาสี่สิบ ชั่วโมงตอหนึ่ง
สัปดาห 
 

 ขอ  37   การทํางานนอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 34 ขอ 35 และขอ 36 ใหถือวาเปนการทํางานใน
วันหยุดหรือการทํางานลวงเวลาและใหรับเงินคาตอบแทนตามขอบังคับวาดวยการนั้น 
 

หมวด 5 
การลา 

 

ขอ  38 การลาแบงออกเปนหกประเภท คือ 
(1)  การลาปวย 
(2)  การลาคลอดบุตรและลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
(3)  การลากิจ 
(4)  การลาเนื่องจากราชการทหาร 
(5)  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(6)  การลาพิเศษอื่น ๆ 
 

 

 ขอ  39   ใหพนักงานมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป ผูบังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปของพนักงานผูนั้น  อาจใหพนักงานแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่พนักงานไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได  ใหพนักงานชี้แจงใหผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของพนักงานผูนั้นทราบ 
  วันที่พนักงานไมสามารถทํางานได    เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 
การทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามขอ 40 มิใหถือเปนวันลาปวยตามขอนี้ 
 

 ขอ 40 พนักงานซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตร    โดยไดรับคาจางเทาเวลาที่ลาตามอัตราที่ 
ไดรับอยูแตไมเกินเกาสิบวันตอการมีบุตรคราวหนึ่ง โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย  

 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน
เกาสิบวัน 
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พนักงานซึ่งเปนหญิงที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหมี 
สิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา 
 

 ขอ  41 พนักงานมีสิทธิขอลากิจ โดยไดรับคาจางเต็มจํานวนไดหนึ่งวันทําการตอเวลาที่ปฏิบัติงานแลวหนึ่ง
เดือน   หรือใหมีสิทธิขอลากิจลวงหนาไดไมเกินสิบสองวันทําการในปนั้น  ในกรณีที่ทํางานไมเต็มปใหมีสิทธิเฉพาะ
ตามสัดสวนของระยะเวลาการทํางานในปนั้น   และถาลาเกินสิทธิในปใดใหหักคาจางได  ผูบังคับบัญชาอาจปฏิเสธ
ไมใหพนักงานลากิจได  ถาหากการขอลานั้นมีเหตุผลไมเพียงพอ 
 

 ขอ  42 พนักงานผูที่ไดรับหมายเรียกใหเขารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ   หรือเพื่อฝก 
วิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม  ใหพนักงานผูนั้นมีสิทธิลาเพื่อการดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนด 
และที่จําเปนแกทางราชการทหารตามหมายเรียกนั้น  โดยใหรวมถึงการเดินทางไปกลับเทาที่จําเปน 
  การลาเนื่องจากราชการทหารจะตองมีเอกสารของทางราชการทหารหรือสําเนาเอกสารดังกลาว
หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือไดแนบมากับใบลาดวย 
 

 ขอ  43 พนักงานที่ทํางานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสองปบริบูรณ          ใหมีสิทธิลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหมีสิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเปนครั้งแรกไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  กรณีที่พนักงานมีความประสงคที่จะลาอุปสมบทนอกพรรษา 
ใหมีสิทธิลาไดไมเกินสี่สิบหาวัน 
  สิทธิการลาระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือส่ีสิบหาวันนั้น  ใหนับรวมถึงการลาหยุดกอนวัน
อุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไดไมเกินสิบวัน  และจะตองเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  นับจากวันลาสิกขาบทหรือ
เดินทางกลับประเทศไทยแลว 
 
 ขอ  44 การลาพิเศษอื่น ๆ มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1)  พนักงานมีสิทธิขอลาไปรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดของตนเองปละหนึ่งครั้งๆ  ละไมเกิน 
หนึ่งวันทําการ 
                         (2)  พนักงานที่ประสงคจะลาหยุดงาน โดยไมขอรับคาจาง เพื่อติดตามคูสมรสไปตางประเทศ  ให
ยื่นขออนุญาตตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ      และคณะกรรมการจะอนุญาตเปนเวลาติดตอกันไดไมเกิน 
หนึ่งป  ถาใชสิทธิเกินกําหนดใหถือเปนปลดออกนับแตวันที่เกินสิทธินั้น 
                          (3)  การลาเพื่อไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ
ตางประเทศใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยการนั้น 
   (4)  พนักงานมีสิทธิขอลาเพื่อทําหมันไมเกินจํานวนวันที่กําหนดในใบรับรองแพทย 
 

 ขอ  45 การอนุญาตใหลาปวย ลากิจ หรือหยุดพักผอนประจําป ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งอนุญาต 
ไดตามจํานวนวันที่กําหนดไวในบัญชี 3 เอกสารแนบทายขอบังคับนี้ 
  อํานาจอนุญาตการลาคลอดบุตรใหเปนไปเชนเดียวกับอํานาจอนุญาตการลาปวยตามวรรค 
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หนึ่ง  แตการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ 
  อํานาจอนุญาตการลาเนื่องจากราชการทหารใหเปนไปเชนเดียวกับอํานาจอนุญาตการลากิจ 
ตามวรรคหนึ่ง และในกรณีที่การลาเนื่องจากราชการทหารเกินกวาสามสิบวันในปนั้น ใหผูอํานวยการเปนผูอนุญาต 

อํานาจอนุญาตการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ใหผูอํานวยการเปนผูอนุญาตและเพื่อประโยชนและความจําเปนของงานผูอํานวยการจะไมส่ัง
อนุญาตก็ได 

 

 ขอ  46 ในกรณีจําเปนหากเห็นสมควรใหลาเกินกวาที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูอนุญาต
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปนราย ๆ ไป 
 

 ขอ  47   การนับวันลาใหนับตามปงบประมาณ  โดยนับวันลาตอเนื่องกันไปและนับวันหยุดราชการที่อยู 
ในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย    เวนแตวันลาปวย    วันลากิจสวนตัวและวันหยุดพักผอน 
ประจําป ใหนับเฉพาะวันทํางาน 
 

 ขอ  48  การปฏิบัติเกี่ยวกับการลาและรายละเอียดอื่น ๆ  ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 
 

หมวด 6 
การจายคาจางในวันหยุดและวันลา 

 

 ขอ  49 พนักงานมีสิทธิไดรับคาจางเต็มสําหรับวันหยุดและวันลาตาง ๆ ดังนี้ 
  (1)  วันหยุดประจําสัปดาห 
  (2)  วันหยุดงานตามประเพณีนิยม 

(3)  วันหยุดพักผอนประจําป ๆ ละไมเกินสิบสองวันทําการ หรือไมเกินปละยี่สิบส่ีวัน 
ทําการในกรณีรวมวันหยุดสะสม 
  (4)  วันลาปวย 

       (4.1)  ปวยเจ็บธรรมดาอันมิใชเนื่องมาจากการทํางานรวมกับลากิจ ปละไมเกิน 
ส่ีสิบหาวันทําการ 

       (4.2)  ปวยเจ็บเนื่องมาจากการทํางานไมเกินสามรอยหกสิบหาวันทําการ ตอการ 
ปวยเจ็บเพราะเหตุคร้ังเดียวกัน 
  (5)  วันลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวันตอการคลอดบุตรคราวหนึ่ง 
  (6)  วันลากิจปละไมเกินสิบสองวันทําการ 
                         (7) วันลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ 
ตองเปนพนักงานที่ไมเคยลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยมากอนและจะตองบรรจุเปนพนักงานซึ่งได
ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวจนถึงวันที่อนุญาตใหลาไมนอยกวาสองปบริบูรณ จะลาไดโดยไดรับคาจางไมเกิน 
หนึ่งรอยยี่สิบวัน 
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(8) วันลาเนื่องจากเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามกําหนดเวลาที่จําเปน 
แกทางราชการทหาร โดยใหรวมถึงวันเดินทางไปและกลับเทาที่จําเปนดวย 
                                 ในระหวางพนักงานลาเนื่องจากราชการทหารและไดรับคาจางตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหม พนักงานผูนั้นไมมีสิทธิไดรับคาจางจาก อพวช. 

(9)  การลาไปรับบํานาญหรือเบี้ยหวัดของตนเองปละหนึ่งครั้งๆ ละไมเกินหนึ่งวันทําการการ 
จายคาจางในวันหยุด     หรือวันลาของพนักงานนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนจะกระทําไดตองไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
                     (10)  วันลาเพื่อทําหมันไมเกินจํานวนวันที่กําหนดในใบรับรองแพทย 
 

ขอ  50 พนักงานผูใดขาดงานในวันทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหลาหรือหยุด พนักงานผูนั้นไมมีสิทธิ 
ไดรับคาจางสําหรับวันที่ขาดงานนั้น 
  การคํานวณคาจางของพนักงานเปนรายวัน เพื่อนํามาจายคาจางหรือหักคาจางตามวรรคแรกให
คิดสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 
 

 ขอ  51 สิทธิไดรับคาจางสําหรับการลาศึกษา   ฝกอบรม   ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย   ใหเปนไปตาม 
ขอบังคับวาดวยการนั้น 
 
 

หมวด 7 
วินัยและการดําเนินการทางวินัย 

  

ขอ  52 พนักงานตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูนั้นกระทํา 
ผิดวินัยตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 
 

 ขอ  53 ระเบียบวินัย ซึ่งพนักงานของ อพวช. ตองรักษาไวมีดังนี้ 
  (1)  พนักงานตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  (2)  พนักงานตองสุภาพเรียบรอยเชื่อฟงและไมแสดงความกระดางกระเดื่องตอผูบังคับ 
บัญชาและตองรักษาความสามัคคีระหวางพนักงานและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงาน 
  (3)  พนักงานตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามอํานาจและหนาที่โดยชอบดวย
กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของ อพวช. โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะ 
ทําใหเสียหายแก อพวช. หรือจะไมเปนการรักษาประโยชนของ อพวช. จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที 
เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ไดและเมื่อไดเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่ง
เดิมผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
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  (4)  พนักงานตองปฏิบัติงานโดยมิใหเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษเฉพาะกรณี 
  (5)  พนักงานตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดวยความบริสุทธิ์ใจ และตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 
ตามกฎหมาย    ระเบียบ    ขอบังคับและนโยบายของ  อพวช.    ใหเกิดผลดีและความกาวหนาดวยความเอา 
ใจใส ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของ อพวช. 
  (6)  พนักงานตองมีความอุตสาหะและอุทิศเวลาของตนแก อพวช. จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ 
ไมได 
  (7)  พนักงานตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตอง 
แจงอันทําใหเกิดผลเสียหายตอ อพวช. ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
  (8)  พนักงานตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย เที่ยงธรรมและประพฤติตนอยูในความสุจริต 
  (9)  พนักงานตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวใด ๆ อัน 
อาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองปองกันภยันตรายซึ่งจะเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
  (10)  พนักงานตองรักษาชื่อเสียง  โดยหามมิใหประพฤติการใด  ซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสียถึงตําแหนง
หนาที่การงาน เชน  ประพฤติตนเปนคนเสเพล   เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถครองสติไดเปนอาจิณ  มีหนี้สิน
ลนพนตัว  หมกมุนในการพนัน กระทําความผิดอาญา กระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการใด ๆ ซึ่งอาจทําใหเสื่อมเสีย
ถึงตําแหนงหนาที่การงานของตน 
  (11)  พนักงานตองไมกระทําการหรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอยางใด ๆ  
ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมก็ตาม อันอาจเปนทางใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียถึงตําแหนงหนาที่ 
การงานของตน 

(12)   พนักงานตองตอนรับผูมาติดตอดวยความสุภาพเรียบรอย  ใหความสะดวก  และให 
ความเปนธรรมในกิจการอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนโดยไมชักชา 

(13)   พนักงานตองรักษาความลับของ อพวช. และในการงานของทางราชการ 
(14)   เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของ อพวช.   ใหผูอํานวยการมีอํานาจออกระเบียบวินัย 

ที่พนักงานจะตองรักษาเพิ่มเติมได   โดยใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 

 ขอ  54 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เมื่อพนักงานผูใดถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัย 
วากระทําผิดวินัย   ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางนอยสามคน     เพื่อทําการ
สอบสวนขอเท็จจริงชั้นตนโดยไมชักชา 
  เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานผลการสอบสวนแลวเห็นวามีมูล  ใหตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยตามที่ระบุไวในขอ  55  ทันที 
 

 ขอ  55  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหผูบังคับบัญชาตอไปนี้แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
อยางนอยสามคน  เพื่อทําการสอบสวน คือ 

(1)  ประธานกรรมการ สําหรับผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และพนักงานระดับ 10 
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(2)  ผูอํานวยการ  สําหรับพนักงานระดับ 9 ลงมา 
                         (3) ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือเทียบเทา 
สําหรับพนักงานในสังกัด 
   เมื่อกรรมการสอบสวนทางวินัยไดทําการสอบสวนเสร็จแลว ใหรายงานเสนอความเห็นตอผู 
แตงตั้ง  และใหผูแตงตั้งเสนอความเห็นประกอบกอนนําเสนอตอผูอํานวยการ  หรือประธานกรรมการแลวแต 
กรณี ถากรรมการสอบสวนทางวินัยหรือผูบังคับบัญชาดังกลาวเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ก็ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้  
    (1)  สําหรับพนักงานตั้งแตระดับ  9  ข้ึนไป  ถาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือผูอํานวยการ
เห็นสมควรลงโทษไลออกหรือปลดออก    ใหผูอํานวยการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 
กอนผูอํานวยการจะเปนผูส่ังลงโทษไลออกหรือปลดออกตามแตกรณี 
 (2)  สําหรับพนักงานตั้งแตระดับ 8 ลงมา  ถาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือผูบังคับบัญชา
เห็นสมควรลงโทษไลออกหรือปลดออก  ใหรายงานตอผูอํานวยการ   เมื่อผูอํานวยการพิจารณาเห็นสมควรลงโทษ 
ไลออก หรือปลดออกจากงาน ใหผูอํานวยการสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออกตามแตกรณี 
 ถากรรมการสอบสวนทางวินัยหรือผูบังคับบัญชาดังกลาวเห็นวา   ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงก็ใหดําเนินงานตามขอ 64 
  

ขอ  56 การคัดคานการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยมีสิทธิ 
ที่จะคัดคานการตั้งประธานกรรมการ กรรมการหรือเลขานุการ ซึ่งเปนกรรมการสอบสวนตามขอ 55 ได  แตเหตุ 
ที่จะคัดคานไดตองเปนเหตุอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

(1)  ผูไดรับแตงตั้งเปนผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่สอบสวน 
(2)  ผูไดรับแตงตั้งเปนผูมีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
 
 

ขอ  57 การสั่งไลพนักงานผูกระทําผิดวินัยออกจากงานโดยไมตองทําการสอบสวนทางวินัยให 
ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ดังตอไปนี้ 

(1)  กระทําความผิดตองไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตความผิดที่ได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษที่ไมเสียหายแกงานของ อพวช. เกี่ยวกับหนาที่ของตน 

(2)  ละทิ้งหนาที่การงานติดตอกันในคราวเดียวเกินกวาเจ็ดวันและผูบังคับบัญชาสืบสวน 
แลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร 

 

ขอ  58  การสั่งพักงาน พนักงานผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนตามขอ 55 หรือถูกฟองคดีอาญา   เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ถา
ผูบังคับบัญชาเห็นวาหากใหอยูปฏิบัติงานระหวางสอบสวนหรือพิจารณาจะเปนการเสียหายแก  อพวช. 
จะสั่งใหพักงานก็ได  ทั้งนี้โดยใหงดเบิกจายคาจางตั้งแตวันถูกสั่งพักงาน 

ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งพักงาน คือ 
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(1)  ประธานกรรมการ สําหรับผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และพนักงานระดับ 10 
(2)  ผูอํานวยการ  สําหรับพนักงานตั้งแตระดับ 9 ลงมา 

 

ขอ  59  การดําเนินการทางวินัยภายหลังที่พนักงานออกจากงานไปแลว พนักงานผูใดถูกกลาวหา 
วากระทําหรือละเวนกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนการผิดวินัยอยางรายแรง     และเปนการกลาวหาเปน 
หนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น  หรือตอผูมีหนาที่สอบสวน   หรือตรวจสอบตามกฎหมาย  หรือระเบียบ 
ขอบังคับของ อพวช. หรือการกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา 
หรือตองหาวากระทําผิดอาญา  เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  แมภายหลัง 
ผูนั้นจะออกจากงานไปแลว   ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตาม   ขอ  55    มีอํานาจ 
ดําเนินการทางวินัยที่กําหนดในหมวดนี้ตอไปได เสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากงาน  ทั้งนี้ หากสาเหตุการออก 
จากงานเพราะความตายของพนักงานผูนั้น  ใหงดเสียซึ่งการสอบสวน 
 

หมวด 8 
การลงโทษ 

 

 ขอ  60 โทษผิดวินัยมีหาสถาน คือ 
  (1)  ภาคทัณฑ 
  (2)  ตัดคาจาง 
  (3)  ลดคาจาง 
  (4)  ปลดออก 
  (5)  ไลออก 
  การสั่งลงโทษพนักงานในสถานไลออกหรือปลดออกนั้น    จะกระทําไดเมื่อไดดําเนินการสอบสวน
ทางวินัยตามที่กําหนดไวในหมวด 7 แลวเวนแตความผิดนั้นเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอ 57 
  

ขอ  61 การไลออกนั้นจะสั่งลงโทษได เมื่อพนักงานผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ดังตอไปนี้ 
  (1)  ทุจริตตอหนาที่ 
  (2)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  (3)  ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
  (4)  เปดเผยความลับของ อพวช. อันเปนเหตุใหเสียหายแก อพวช. อยางรายแรง 

(5)  ละทิ้งหนาที่ติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแก อพวช. อยางรายแรง 
หรือละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาเจ็ดวัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(6)  ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฎหมายหรือตามระเบียบขอบังคับของ อพวช.  
และการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุใหเสียหายแก อพวช. อยางรายแรง 
  (7)  ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายและ 
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 อพวช.  ไดตักเตือนเปนหนังสือแลว  เวนแตกรณีรายแรง อพวช. ไมจําเปนตองตักเตือน 
  (8)  จงใจหรือประมาทเลินเลอเปนเหตุให อพวช. ไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(9)  ประพฤติชั่วอยางรายแรง ไดแก การกระทําโดยเจตนาซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเสื่อม 
เสียถึงตําแหนงหนาที่การงานของตนอยางรายแรง เชน ติดยาเสพติดใหโทษขั้นรุนแรง หมกมุนในการพนัน เปนตน 
 

 ขอ  62 การปลดออก ผูมีอํานาจจะสั่งลงโทษไดเมื่อพนักงานผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตยังไม 
ถึงขนาดที่จะตองถูกไลออกจากงานหรือถึงขนาดที่จะตองถูกไลออกแตมีเหตุอันควรลดหยอน 
 

 ขอ  63 เมื่อผลการสอบสวนทางวินัย  ปรากฏวาพนักงานผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยไมรายแรง และ 
ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ   รองผูอํานวยการ  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ  หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในหรือเทียบเทาแลวแตกรณี พิจารณาแลวเห็นควรสั่งลงโทษเพียงสถานเบาไดแก ลดคาจาง หรือ 
ตัดคาจางก็ได ถามีเหตุสมควรปรานีจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ   โดยแสดงความผิดของผูนั้นใหปรากฏเปนลายลักษณ
อักษร และจะใหทําทัณฑบนไวดวยก็ได 
  การสั่งลงโทษลดคาจางหรือตัดคาจางของผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่ง จะลงโทษไดคร้ังหนึ่งไมเกิน
อัตราโทษลดคาจางและตัดคาจางตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้ 
  ในกรณีที่จะตองลงโทษลดคาจางลงเหลือนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงก็ใหกระทําได 
โดยไมถือวาผูนั้นถูกลดตําแหนงดวย 
 

 ขอ  64 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามวินัย 
  เมื่อผลการดําเนินการทางวินัย ปรากฏวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
ตองพิจารณาวาการกระทําผิดวินัยนั้นอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษไดหรือไม     ถาอยูในอํานาจใหส่ังลงโทษ  
ถาเห็นวาความผิดนั้นเกินอํานาจใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไป เพื่อใหส่ังลงโทษตามที่เห็นสมควร 
 

 ขอ  65 เมื่อผูมีอํานาจไดส่ังลงโทษแลวใหรายงานการลงโทษนั้นไปยังผูอํานวยการเพื่อทราบ 
 
 
 

 ขอ  66 การลงโทษพนักงานตองทําเปนคําสั่งเปนลายลักษณอักษรและในคําสั่งลงโทษใหแสดง 
พฤติการณแหงการกระทําความผิด ผลการสอบสวนและโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดวินัยดวย 
 
 

หมวด 9 
การอุทธรณ 

 

 ขอ  67 พนักงานผูใดเห็นวาตนถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานผิดวินัย โดยไมเปนธรรม ใหมีสิทธิ 
อุทธรณได โดยใหยื่นอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือผูส่ังลงโทษขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยทําเปนลายลักษณอักษร 
พรอมสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผูอุทธรณภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
  ถารองผูอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือเทียบเทา เปนผูส่ังลงโทษใหอุทธรณตอผูอํานวยการ 
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  ถาผูอํานวยการสั่งลงโทษใหอุทธรณตอประธานกรรมการ 
  การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับการลงโทษตามคําสั่งที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังไวแลว 
 

 ขอ  68 พนักงานจะอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น 
  

ขอ  69 เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดรับอุทธรณแลวจะสั่งใหผูส่ังลงโทษชี้แจงเหตุผลการสั่ง 
ลงโทษเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณหรือไมก็ได 
 

 ขอ  70 ถาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณวินิจฉัยลงโทษเปนประการใดใหถือคําวินิจฉัยนี้เปนที่สุด 
 

หมวด 10 
การรองทุกข 

 

 ขอ  71 ใหพนักงานรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้นจะมอบหมายใหคนอื่นรองทุกขแทนตนไมได 
  เหตุรองทุกขตองเกิดจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอผูรองทุกข  โดยไมถูกตอง หรือไม
ปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของ อพวช. และเปนกรณีที่ไมมีสิทธิอุทธรณ ใน
การนี้ใหรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือควรจะไดทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 
 

 ขอ  72 การรองทุกขใหทําเปนลายลักษณอักษรระบุเร่ืองอันเปนเหตุใหรองทุกข ระบุความประสงคของการ
รองทุกข ลงลายมือชื่อผูรองทุกขยื่นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือกวาผูบังคับบัญชาที่ทําใหเกิดเหตุรองทุกขหนึ่งชั้น ใน
กรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากผูอํานวยการใหยื่นตอประธานกรรมการ 
 

 ขอ 73  ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับการรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในสามสิบ 
วันนับแตวันที่ไดรับเร่ืองรองทุกขนั้นแลวแจงคําวินิจฉัยใหผูรองทุกขทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว   

คําวินิจฉัยการรองทุกขใหถือเปนยุติจะรองทุกขตอไปอีกไมได 
 

หมวด 11 
 

คาชดเชยและเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน 
 

ขอ  74  ให อพวช. จายคาชดเชย ใหแกพนักงานซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี้               
(1) พนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป โดยรวมวันหยุดวันลา  

และวันที่   อพวช.    ส่ังใหหยุดงานเพื่อประโยชนของ  อพวช.  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน   
หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับพนักงานซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน    โดย 
คํานวณเปนหนวย 

(2) พนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป โดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่  
อพวช.  ส่ังใหหยุดงานเพื่อประโยชนของ อพวช.  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอย 
กวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทาย     สําหรับพนักงาน   ซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน    โดยคํานวณเปน 
หนวย 
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                      (3)  พนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกปโดยรวมวันหยุดวันลา  และวันที่ 
 อพวช.   ส่ังใหหยุดงานเพื่อประโยชนของ อพวช.   ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย  สําหรับพนักงาน ซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน 
โดยคํานวณเปนหนวย 

(4)   พนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป  โดยรวมวันหยุด วันลา  และวันที่  
อพวช.  ส่ังใหหยุดงานเพื่อประโยชนของ อพวช.  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสองรอยส่ีสิบวัน หรือไม 
นอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยส่ีสิบวันสุดทาย   สําหรับพนักงานซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ 
เปนหนวย 

(5) พนักงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไปโดยรวมวันหยุดวันลา และวันที่ อพวช. ส่ังให 
หยุดงาน   เพื่อประโยชนของ อพวช.  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน   หรือไมนอยกวาคาจาง 
ของการทํางานสามรอยวันสุดทาย สําหรับพนักงานซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน โดยคํานวณเปนหนวย 
  การเลิกจางตามขอนี้ หมายความวา การกระทําใดที่   อพวช.  ไมใหพนักงานทํางานตอไปและ 
ไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจาง     หรือเหตุอ่ืนใด    และหมายความรวมถึง     กรณีที่ 
พนักงานไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่ อพวช. ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได แตไมรวมถึงการ 
พนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับของ  อพวช. 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกพนักงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิก 
จางตามกําหนดระยะเวลานั้น 
  การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะ 
ที่มิใชงานปกติตามภารกิจหรือธุรกิจหรือการคาของ อพวช.  ซ่ึงตองมีระยะเวลาเริ่มตน  และสิ้นสุดของงานที่ 
แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด  หรือความสําเร็จของงาน  หรือในงานที่ 
เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซ่ึงงานนั้นจะตองเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป  โดย อพวช. 
และพนักงานไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเร่ิมจาง 
  

 ขอ  75  อพวช. ไมตองจายคาชดเชยใหแกพนักงานซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก  อพวช. 
(2) จงใจทําให อพวช. ไดรับความเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุให อพวช. ไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน   ขอกําหนด   ระเบียบ   หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมาย 

และเปนธรรม  และ อพวช.ไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงไมจําเปนตองตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือ
เตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานไดกระทําผิด 

(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดยไมมี 
เหตุอันสมควร 

(6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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ขอ  76 พนักงานที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามขอ   74   
แตถาพนักงานผูนั้นไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันตามระยะเวลาดังตอไปนี้  ใหมีสิทธิไดรับเงิน 
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนด 

(1) พนักงานผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบหาปขึ้นไป ใหไดรับเงิน 
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(2) พนักงานผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบสิบหาปขึ้นไป ใหไดรับ 
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายสองรอยส่ีสิบวัน 
 
 

หมวด 12 
อํานาจวางระเบียบและออกคําสั่ง 

 

 ขอ  77 ใหผูอํานวยการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจวางระเบียบหรือออกคําสั่ง
ใด ๆ เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้  

ในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นในการดําเนินการตามขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหถือเปนที่สุด 

 
 

หมวด 13 
บทเฉพาะกาล 

  

 ขอ 78 การใดที่ไดดําเนินการกอนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหถือเปนการดําเนินการโดยถูกตอง
สมบูรณ และการใดที่จะตองดําเนินการภายหลังขอบังคับนี้มีผลใชบังคับใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
 
 

     ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม   พ.ศ. 2549 
                      

         ศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช 

  (นายศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช) 
                                ประธานกรรมการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 



บัญชี 1
 

บัญชีอัตราคาจางของพนักงาน 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

จําแนกตามกลุมงาน 
หนวย : บาท 

ระดับ บัญชีอัตราเงินเดือน กลุมที่ 1 กลุมสนับสนุน กลุมที่ 2 กลุมวิชาการ กลุมที่ 3 กลุมผูบริหารระดับสูง 
 ขั้นต่ํา - ขั้นสูง ขั้นต่ํา - ขั้นสูง ขั้นต่ํา - ขั้นสูง ขั้นต่ํา – ขั้นสูง 
1 5,510  - 25,910 5,510  - 25,910   
2 6,490  - 33,480  6,490  - 33,480    
3 7,260  - 40,460 7,260  - 40,460   
4 8,610 - 49,530 8,610 - 49,530 8,610 - 49,530  
5 11,430 - 66,350 11,430 - 66,350 11,430 - 66,350  
6 14,290 - 73,370 14,290 - 73,370 14,290 - 73,370  
7 16,990 - 80,560 16,990 - 80,560 16,990 - 80,560  
8 21,510 - 91,820 21,510 - 91,820 21,510 - 91,820  
9 31,370 - 104,310  31,370 - 104,310 31,370 - 104,310 
10 40,460 - 113,520  40,460 - 113,520 40,460 - 113,520 

 
หมายเหต ุ บัญชีนี้ปรับปรุงตามบัญชีคาจางที่ปรับในอัตรารอยละ 4 เทากันทุกอัตรา ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550



   
   
   

  
 

 
 บัญชี 2

บัญชีอัตราคาจางแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงาน 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

 

คุณวุฒิ อัตราคาจาง (บาท/เดือน) 
 กลุม

สนับสนุน 
กลุม

วิชาการ 
1. มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา - - 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6,150 - 
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 6,490 - 
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือ    เทียบเทา 7,680 - 
5. ปริญญาตรี หลักสูตร ไมเกิน 4 ป 8,610 9,670 
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
    (ปริญญาตรี 4 ป + 1 ป) 

9,130 10,230 

7. ปริญญาตรี หลักสูตร ไมเกิน 5 ป 9,670 10,810 
8. ปริญญาตรี หลักสูตร ไมเกิน 6 ป 10,230 12,090 
9. ปริญญาโท ตอจาก ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 10,230 12,090 
10. ปริญญาโท ตอจาก ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 12,090 13,490 
11. ปริญญาเอก 13,490 16,990 
 
หมายเหต ุ: (1) กลุมวิชาการ หมายถึง ผูที่มีวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป ในสาขาวิชาชีพขาดแคลนที่ 
กพ. กําหนด และเปนความตองการของ อพวช. คือ วิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และ สถาปตยกรรมศาสตร 
 

  *(2) อัตราคาจางแรกบรรจุของพนักงานตองไมนอยกวาอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํา
รายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนด  
       
 
 
 

 



 
บัญชี 3

 
 

ผูมีอํานาจอนุญาตการลาและจํานวนวันลาที่อยูในอํานาจอนุญาต 
 
 

ผูมีอํานาจอนุญาต ผูลา กําหนดวันอนุญาตไดคร้ังหนึ่งไมเกิน 
  ลาปวย ลากิจ หยุด

พักผอน 
ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ 45 12 24 
ผูอํานวยการ พนักงานใตบังคับบัญชาทุกตําแหนง 45 12 24 
รองผูอํานวยการ พนักงานใตบังคับบัญชาทุกตําแหนง 15 5 10 
ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑ 
หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 
หรือเทียบเทา 

พนักงานใตบังคับบัญชาทุกตําแหนง 10 3 5 

ผูอํานวยการกอง  พนักงานใตบังคับบัญชาทุกตําแหนง 3 1 3 
หัวหนากอง พนักงานใตบังคับบัญชาทุกตําแหนง 2 - 2 
หัวหนางาน  
 

พนักงานใตบังคับบัญชาทุกตําแหนง 1 - - 

 
หมายเหต ุ: 
 (1)  การหยุดพักผอนประจําปหมายความรวมถึงวันหยุดพักผอนประจําปที่สะสมจากปกอนดวย 
 (2) ตําแหนงผูมีอํานาจอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงที่อยูในระดับเดียวกัน ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชาดวย 
 (3) ผูลา ใหหมายความรวมถึงตําแหนงซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบตามหนาที่ในสายการบังคับ
บัญชาของผูมีอํานาจอนุญาตและใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงที่อยูในระดับเดียวกันทุกตําแหนง
ดวย 
 (4) อํานาจอนุญาตการลาปวยเนื่องจากเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะระยะเวลา
สวนที่เกินอํานาจอนุญาตตามตารางขางตน ใหผูอํานวยการเปนผูอนุญาต 
 



 
 

บัญชี 4
 
 
 

อํานาจของผูบังคับบัญชาในการตัดคาจางและลดคาจางพนักงาน 
 

 

  ตัดคาจาง ลดคาจาง 
ผูบังคับบัญชา ผูกระทําผิดวินัย อัตรา 

ไมเกิน 
(เปอรเซ็นต) 

เวลา 
ไมเกิน (เดือน) 

ไมเกิน 
(เปอรเซ็นต) 

ผูอํานวยการ พนักงานตั้งแตระดับ 10 ลงมา 15 3 10 
รองผูอํานวยการ พนักงานตั้งแตระดับ 9 ลงมา 10 2 7.5 
ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑ 
หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 
หรือเทียบเทา 

พนักงานตั้งแตระดับ 8 ลงมา 5 1 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
บัญชี 5

 
บัญชีกําหนดตําแหนงและระดับของพนักงาน 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

 
 

ระดับ ตําแหนง 
11 ผูอํานวยการ 
10 รองผูอํานวยการ   ผูเชี่ยวชาญพิเศษ   
9 ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน   

หรือตําแหนงเทียบเทา ผูเชี่ยวชาญ  
8 ผูอํานวยการกอง     นักวิชาการ     ผูชํานาญการ 
7 หัวหนากอง  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน   นักวิชาการ   วิทยากร   พนักงานบริหาร  นิติกร 
6 หัวหนางาน  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  นิติกร นักวิชาการ   วิทยากร   

พนักงานบริหาร   ชางฝมือพิเศษ   
5 หัวหนางาน  นักวิชาการ   วิทยากร   พนักงานบริหาร   นิติกร  ชาง   

ชางผีมือพิเศษ    เลขานุการ   พนักงานธุรการ 
4  นักวิชาการ   วิทยากร   พนักงานบริหาร   นิติกร   ชาง   ชางฝมือ    เลขานุการ 

พนักงานธุรการ    
3 พนักงานธุรการ   ชางฝมือ   ชาง    
2 พนักงานธุรการ   ชางฝมือ   ชาง    
1 พนักงานธุรการ   ชางฝมือ   ชาง    พนักงานขับรถ    

 
 
 
 
 



 
บัญชี 6

 
ตําแหนงและระดับของพนักงาน จําแนกตามกลุมงาน 

 
(1) กลุมผูบริหารระดับสูง 

 
ระดับ ตําแหนง 

11 ผูอํานวยการ 
10 รองผูอํานวยการ 
9 ผูอํานวยการสํานัก   ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน   หรือตําแหนงเทียบเทา 
 
 

(2) กลุมวิชาการ 
 

ระดับ ตําแหนง 
10 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
9 ผูเชี่ยวชาญ 
8 ผูอํานวยการกอง   นักวิชาการ 
7 หัวหนากอง   นักวิชาการ   วิทยากร 
6 หัวหนาสาขา  นักวิชาการ  วิทยากร 
5 นักวิชาการ  วิทยากร 
4  นักวิชาการ  วิทยากร 

       หมายเหต ุ: 
  (1) ผูอํานวยการกอง และนักวิชาการ : คุณวุฒิในสาขาหลักที่เปนความตองการของ 
อพวช. และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเปนสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน เชน 
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร เปนตน 
  (2)  วิทยากร : คุณวุฒิในสาขาอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกับสาขาหลัก 

บัญชี 6 (ตอ) 



 
(3) กลุมสนับสนุน

 
 

ระดับ ตําแหนง 
 ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญา 

8  ผูอํานวยการกอง  
ผูชํานาญการ 

7  หัวหนากอง พนักงานบริหาร       
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
นิติกร 

6 หัวหนางาน ชางฝมือพิเศษ  หัวหนางาน  พนักงานบริหาร     
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
นิติกร 

5               หัวหนางาน  ธุรการ  ชาง  ชางฝมือพิเศษ  หัวหนางาน      เลขานุการ  
พนักงานบริหาร      นิติกร   

4 - ธุรการ  
ชาง 

ธุรการ  ชาง ชางฝมือ   เลขานุการ  พนักงานบริหาร       
นิติกร   

3 - ธุรการ  
ชาง 

ธุรการ  ชาง ชางฝมือ   - 

2 ธุรการ 
 

ธุรการ  
ชาง 

ธุรการ  ชาง ชางฝมือ   - 

1 ธุรการ  ชาง 
พนักงานขับรถ 

- - ชางฝมือ 
 

- 

 
วุฒิ 

 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

 
ปวช. 

 
ปวส. 

 
ผูชํานาญ

เฉพาะทาง 
 

 
ปริญญาตรีขึ้นไป 
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