
 

OFFICER.DOC 

16

(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 
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