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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 


