
 
คํานํา 

 
  คูมือพนักงานฉบับนี้  การเจาหนาท่ีไดปรับปรุงจากคูมือฉบับเดิมท่ีฝายบริหารไดจัดทํา
ข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2536 ท้ังนี้  เพื่อวัตถุประสงคใหพนักงาน และลูกจางไดทราบถึงการดําเนินงานของ
องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) ตลอดจนสิทธิ และหนาท่ีตามระเบียบ ขอบังคับ และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ โดยสังเขป เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  คูมือฉบับนี้ เปนเพียงการสรุปยอใจความสําคัญตางๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบขอบังคับ
แตละเร่ือง ดังนั้น หากพนักงานหรือลูกจางมีขอสงสัยหรือประสงคจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม อาจ
ศึกษาเพิ่มเติมไดจากระเบียบ หรือขอบังคับเร่ืองนั้นๆ หรือสอบถามจากผูบังคับบัญชา หรือสอบถามได
ท่ีการเจาหนาท่ี สํานักอํานวยการ 
  ตามหลักการทั่วไป พนักงานและลูกจางมีหนาท่ีตองทราบถึงระเบียบและขอบังคับ
ของ อ.ส.พ. แตในความเปนจริงแลว ยังมีพนักงานและลูกจางเปนจํานวนมากท่ียังไมทราบ ท้ังระเบียบ
และขอบังคับ ซ่ึงระเบียบและขอบังคับ ของ อ.ส.พ. นี้ อาจมีการแกไข เปล่ียนแปลงในภายภาคหนาเพื่อ
ความเหมาะสม ฉะนั้น จึงเปนหนาท่ีของพนักงานและลูกจางทุกคน จะตองติดตามรับทราบ และปฏิบัติ 
  การเจาหนาท่ีหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือพนักงานและลูกจางฉบับนี้ จะอํานวยประโยชน
ในการปฏิบัติงานไดตามสมควร  และหากมีขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในการจัดทําคูมือฉบับนี้หรือ
ขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหการเจาหนาท่ีไดทราบดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 
         การเจาหนาท่ี 
                สํานักอํานวยการ 
                   ตุลาคม   2547 
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สถานภาพขององคการสวนพฤกษศาสตร 
 
  ในป 2534 คณะกรรมการวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพแหงประเทศไทย ได
เสนอใหจัดตั้งองคกรเพ่ือใหประเทศไทยไดมีสวนพฤกษศาสตรทําหนาที่รวบรวมพรรณไม ศึกษา 
วิจัยและใชประโยชนจากทรัพยากรพืช กอรปกับป 2535 เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
รอบของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนารถ รัฐมนตรีกระทรวงที่เก่ียวของในสมัยน้ัน อัน
ประกอบดวย ศ.ดร.สงา  สรรพศรี รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร  ดร.ไพจิตร  เอ้ือทวีกุล รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเสนอใหจัดตั้งองคการสวนพฤกษศาสตร ใหเปนหนึ่งในโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 
  องคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
สวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 มีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 และมีผลใชบังคับนับถัดจาก
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา ดังน้ัน องคการฯ จึงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ตั้งแตวันที่ 8 เมษายน  
2535 
  ปจจุบันองคการฯ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ.2545 ซ่ึงมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เปนตนไป   
  สํานักงานใหญ   ตั้งอยูที่เลขที่  100  หมู  9  ตําบลแมแรม อําเภอแมริม     จังหวัด
เชียงใหม 50180  
  ศูนยประสานงาน (กรุงเทพฯ ) ตั้งอยูที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ชั้น 2 กรุงเทพฯ  
  ศูนยรวมพรรณไมรมเกลา ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
  ศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออก ตําบลซากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  ศูนยรวมพรรณไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล  

จังหวัดขอนแกน 
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วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการฯ 
   

1. รวบรวมพรรณไมตางๆ เพ่ือจัดปลูกใหเปนหมวดหมู 
2. ทําหนาที่เปนศูนยรวมตัวอยางพรรณไมแหง ขอมูล เอกสาร สิ่งพิมพเผยแพร และ 

แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการพฤกษศาสตรกับองคการอ่ืนทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
3. ขยายและอนุรักษพรรณไมของประเทศไทย 
4. ศึกษา คนควา ฝกอบรม และวิจัยทางดานพฤกษศาสตร และผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจาก 

พืช รวมทั้งสงเสริมและใหความรวมมือในกิจการดังกลาวของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
5. เปนสถานศึกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเปนสถานที่สําหรับการสันทนา 

การ พักผอนหยอนใจ และใหความรูโดยเฉพาะทางดานพฤกษศาสตร 
6. ปลูกผังและกลอมเกลาจิตใจ รวมทั้งใหความรูแกเยาวชนใหตระหนักถึงคุณคาของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. นําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือจําหนายซึ่งของเก่ียวกับกิจการ 

พฤกษศาสตร 
8. ประกอบกิจการพฤกษศาสตร รวมทั้งกิจการอ่ืนที่เก่ียวกับหรือตอเน่ืองหรือใกลเคียง    

กับกิจการพฤกษศาสตร 
 

วิสัยทัศน 
 
 เปนองคกรชั้นนําในการบริการดานสวนพฤกษศาสตรเพ่ือการศึกษาและการทองเท่ียวเชิง
นิเวศนของประเทศ 
 

พันธกิจ 
 

 อนุรักษ พัฒนาทรัพยากรพันธุพืช ถายทอดองคความรูเพ่ือการศึกษา การทองเท่ียวและ
สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรพืช 
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ขอแนะนําการใชคูมือพนักงาน 
 
  โดยที่องคการฯ           เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ 
สวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535  ในเบื้องตน กฎหมายหลักที่เก่ียวของ คือ พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543  และในกฎหมายฉบับน้ีจะกําหนดใหมีคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ซ่ึงมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจาง และอ่ืนๆ 
และยังไดกําหนดใหมี คณะกรรมการกิจการสัมพันธขึ้นในรัฐวิสาหกิจแตละแหง เพ่ือทําหนาที่ให
ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  ปรับปรุงระเบียบขอบังคับ ปรึกษา
แกไขปญหาคํารองทุกข ตลอดจนปรับปรุงสภาพการจาง  
  พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดใหความหมายของคําที่พนักงานและลูกจางควร
ทราบ ดังน้ี 
  �ลูกจาง� หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจางเพ่ือรับคาจาง 
( ดังน้ันไมวาทานจะเรียกตัวเองวาเปนพนักงานหรือลูกจาง ตามกฎหมายฉบับน้ี ทานมีฐานะเปน 
�ลูกจาง� เทาน้ัน ) 
  �นายจาง� หมายความวา รัฐวิสาหกิจซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให 
และใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูที่มี
อํานาจทําการแทนรัฐวิสาหกิจดวย 
  �ฝายบริหาร� หมายความวา ลูกจางระดับผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการจาง เลิก
จาง ขึ้นคาจาง ตัดคาจางหรือลดคาจาง  
( ตามตําแหนงแลว หมายถึง ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร แตเพียงผูเดียว ตําแหนงทาง
บริหารอ่ืนๆ เปนเพียงผูปฏิบัติงานแทนฝายบริหาร ) 
  �สภาพการจาง� หมายความวา หลักเกณฑและเง่ือนไขการจางหรือการทํางาน 
กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจาง หรือลูกจาง
อันเก่ียวกับการจางหรือการทํางาน 
  สําหรับลูกจางชั่วคราวรายวัน (ตามอัตรางบประมาณ) องคการ ไดจัดทําขอบังคับ
แยกไวตางหาก ผูสนใจสอบถามขอมูลไดที่การเจาหนาที่ สํานักอํานวยการ 

นอกจากนี้ยังมีอ่ืนๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย แตมิไดนํามาจัดพิมพใหมากเกิน
ความจํา 

เปน หากพนักงานและลูกจางทานใดสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดในพระราชบัญญัติดังกลาว สามารถ
สอบถามหรือขอทราบรายละเอียดไดจากการเจาหนาที่ สํานักอํานวยการ 
  และที่สําคัญคือ นอกจาก พรบ. ฉบับดังกลาวแลว พนักงานและลูกจาง ควรทราบ
ขอบังคับตางๆ ซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารองคการ (บอรด) ซ่ึงขอบังคับดังกลาวมีอยูหลาย
ฉบับ แตในที่น้ีจะไดนําสวนที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานอยูเปนประจํามาสรุปเปนหมวดหมู 
เพ่ือใหพอเขาใจแนวทางของกฎเกณฑตางๆ ทั่วๆ ไปเทาน้ัน ในทางปฏิบัติที่แทจริงแลว ควรตอง
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อานขอบังคับ ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ โดยละเอียด และกรณีที่จะนํามาอางอิง ควร
อางอิงจากขอบังคับ หรือระเบียบ หรือตัวบทกฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงเทาน้ัน 
 
 

สาระสําคัญของขอบังคับและระเบียบขององคการ 
 

1.  การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง 
 
1.1 การบรรจุแตงตั้ง  
 
 การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมาในองคการ
เปนอํานาจของผูอํานวยการ สําหรับตําแหนงนอกเหนือจากน้ีตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองคการฯ กอน 
 การแตงตั้งใหพนักงานดํารงตําแหนงใด อาจตองใหพนักงานทดลองปฏิบัติงานตามที่
องคการกําหนด แตทั้งน้ีเม่ือรวมระยะเวลาในการทดลองงานแลวตองไมเกิน 1 ป 
 ผูที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งจะตองปฏิบัติดังน้ี 

1.  ตรวจสอบประวัติอาชญากร 
2.  ทําสัญญาค้ําประกันการทํางาน 

โดยเปนขาราชการระดับ 4 ขึ้นไป  ถาเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองไดรับอัตราเงินเดือนตั้งแต 
8,100 บาทขึ้นไป หรือถาเปนพนักงานเอกชนตองไดรับอัตราเงินเดือนตั้งแต 10,000 บาท ขึ้นไป  

3.  ใหขอมูลเก่ียวกับประวัติของตนกับหนวยงานการเจาหนาที่ เพ่ือบันทึก 
ทะเบียนประวัติ 
 
1.2 เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
 อัตราเงินเดือนของพนักงานและลูกจางเปนไปตามโครงสรางอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการ
องคการกําหนด  ทั้งน้ี โครงสรางดังกลาวจะอยูในกรอบเด่ียวกับบัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือนของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 สําหรับพนักงานตําแหนงในระดับใดจะมีอัตราเงินเดือนตั้งแตขั้นใดถึงขั้นใด ปรากฏตาม
บัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือนตามระดับตําแหนง ซ่ึงคณะกรรมการองคการฯ เปนผูกําหนด 
 
1.3 การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 
 
 เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบประจําป ดังน้ี 
 หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหไมเกิน 1 ขั้น 
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1. ในรอบปบัญชีการเงินที่ผานมามีเวลาทํางานรวมแลวไมนอยกวา 8 เดือน 
2. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบมีวันลากิจ ปวย รวมกันไมเกิน 45 วัน  

ยกเวนลาคลอด ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบศาสนกิจในตางประเทศเปนครั้งแรก 
3. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ  มาทํางานสายไมเกิน 30 คร้ัง 
4. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ จนกระทั่งถึงวันที่เลื่อนขั้นเงินเดือน ไมถูกลง 

โทษทางวินัย 
5. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไมมีการขาดงาน 
6. การปฏิบัติงานในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบไดรับการประเมินผลงาน 

ในหนาที่อยูในเกณฑปานกลาง 
 

1.4 หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  
            กรณีพิเศษมากกวา 1 ข้ันแตไมเกิน 2 ข้ัน 
 1. ในรอบปบัญชีการเงินที่ผานมามีเวลาทํางานครบ 12 เดือน 
 2. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มีวันลากิจ ลาปวย รวมกันไมเกิน 15 วัน 
  3. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มาทํางานสายไมเกิน 10 คร้ัง 
 4. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนขั้นเงิน 
เดือน ไมถูกลงโทษทางวินัย 

5. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไมมีการขาดงาน 
6. การปฏิบัติงานในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไมไดลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือ 

ดูงานทั้งในและตางประเทศ ยกเวนการไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ  มอบหมาย หรือการไปปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางที่ไดทําไวกับองคการ หรือตามสิทธิหนาที่ตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ 

7. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไดอุทิศเวลาปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ  
จนมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีเดน จนถือเปนตัวอยางที่ดีไดหรือปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
จนเกิดประโยชนตอหนวยงานเปนพิเศษ หรือปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยงอันตรายเปนกรณีพิเศษ หรือ
ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จและเปนผลดียิ่งแกหนวยงานและประเทศชาติ 
 
          กรณีไมเลื่อนข้ันเงินเดือนให 
 1. ในรอบปบัญชีการเงินที่ผานมามีเวลาทํางาน รวมกันต่ํากวา 8 เดือน 
 2. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มีวันลากิจ ลาปวย รวมกันเกินกวา45 วัน 
ยกเวนการลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีทางศาสนาในตางประเทศเปนครั้งแรก 
 3. ในรอบปของการพิจารณาความดีความชอบ มาทํางานสายเกิน 3 คร้ัง 
 4. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ จนกระทั่งถึงวันที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน ถูกลงโทษ
ทางวินัย หรืออยูระหวางการลงโทษทางวินัย (เกินกวาโทษภาคทัณฑ) 
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 5. ในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ มีการขาดงาน 
6. การปฏิบัติงานในรอบปการพิจารณาความดีความชอบ ไดรับการประเมินผลงานในหนา 

ที่ต่ํากวามาตรฐาน 
 
1.5 วินัยและโทษ 
 
 พนักงานและลูกจางขององคการ ตองรักษาไวซ่ึงระเบียบวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใด 
ฝาฝนจะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบวินัยที่สําคัญมีสาระสําคัญ  ดังน้ี 
 1. ตองสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 2. ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม  
     หามมิใหอาศัยหรือยินยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ของตน ไมวาทางตรงหรือทางออม
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 
      การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 3. ตองสนับสนุนนโยบายของรัฐ และตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบของ
องคการ และมติของคณะรัฐมนตรีใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกองคการฯ ดวยความอุตสาหะ 
เอาใจใสและระมัดระวังรักษาประโยชนขององคการฯ 
 4. ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษของตนที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณเคลื่อนไหวอนอาจเปน
ภยันตรายตอประเทศชาติ 

5. ตองรักษาความลับขององคการฯ การเปดเผยความลับขององคการ อันเปนเหตุใหเกิด 
ความเสียหายแกองคการฯ อยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 6. ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบขององคการ หามมิใหขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 7. ตองปฏิบัติหนาที่โดยมิใหเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
 8. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือ
เปนการรายงานเท็จดวย 
 9. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกองคการฯ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได การละทิ้งหนาที่โดย
ไมมีเหตุอันควร เปนเหตุใหองคการฯ เสียหายอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกัน
เปนเวลาเกินกวา 7 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบขององคการฯ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

10. ตองถือและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมขององคการ และรักษาความสามัคครีะหวาง 
พนักงานและลูกจางขององคการ และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาที่การงาน 
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 11. ตองสุภาพเรียบรอย ตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหความสงเคราะห
แกผูมาติดตองานอันเก่ียวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา หามมิใหดูหม่ินเหยียดหยาม กดขี่ขมเหงผู
มาติดตอ 
 12. ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง
ธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดของตําแหนงหนาที่ของตน 
 13. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 14. ตองไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 15. ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพของ
มึนเมาจนไมสามารถครองสติได หมกมุนในการพนัน กระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการอ่ืนใดซึ่งอาจ
ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ของตน 

 16. การกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สดุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถือเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
 การลงโทษ 
 โทษทางวินัยมี 6 สถาน ดังน้ี 
 1. ภาคทัณฑ   2. ตัดเงินเดือน 
 3. ลดขั้นเงินเดือน  4. ใหออก 
 5. ปลดออก   6. ไลออก 
  โทษในลําดับที่ 1  -  3  เปนโทษทางวินัยที่ยังไมถึงขั้นรายแรง ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่ง
ลงโทษตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนโทษ จะนํามา
ประกอบการลดโทษก็ได โทษภาคทัณฑใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย  
  กรณีพนักงานทําความผิด และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนความผิดวินัยเล็กนอยและเปน
ความผิดคร้ังแรก ผูบังคับบัญชาจะงดโทษโดยวากลาวตักเตือนหรือทําทัณฑบนไวก็ได 
 โทษในลําดับ 4  -  6 เปนโทษสําหรับการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ปกติตองสอบสวน
ตามระเบียบที่องคการฯ กําหนด เวนแต กรณีเปนความผิดที่ปรากฏแจงตามที่กําหนดไวในระเบียบ
ขององคการ หรือไดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือตอคณะกรรมการ
สอบสวน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุหรือแตงตั้งจะส่ังลงโทษโดยไมสอบสวนภายใตหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
 1. กรณีผูกระทําความผิดมีตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ขึ้นไป ตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
องคการพิจารณา เม่ือคณะกรรมการมีมติประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุหรือแตงตั้งสั่งใหเปนไป
ตามนั้น 
 2. กรณีผูกระทําความผิดเปนลูกจางหรือเปนพนักงานตั้งแตระดับ 7 ลงมา ใหสงเรื่องให
คณะกรรมการที่เปนที่ปรึกษาในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงขององคการฯ เปนผูพิจารณา เม่ือคณะกรรมการมี
มติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุหรือแตงตั้งสั่งใหเปนไปตามนั้น 
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 การอุทธรณการลงโทษ 
  พนักงานหรือลูกจางถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากงานดวยเหตุใดๆ หากเห็นวาตน
ไมไดรับความเปนธรรม ใหมีสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษหรือคําส่ังใหออกไดตามหลักเกณฑ 
  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ และทําไดเฉพาะตน  
  การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตองอุทธรณภายใน 
15 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง ใหอุทธรณตอผูอํานวยการหรือผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผูถูก
ลงโทษ 
  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูลงโทษใหอุทธรณตอผูอํานวยการ 
  ในกรณีที่ผูอํานวยการเปนผูลงโทษใหอุทธรณตอประธานคณะกรรมการ 
  การยื่นอุทธรณใหสําเนาหนึ่งฉบับตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูลงโทษ และใหผูบังคับบัญชานั้น
สงหนังสืออุทธรณพรอมดวยสําเนาการพิจารณาโทษและคําชี้แจงของตน ถาจะพึงมีตอไปยัง
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ 
  ผูพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาวินิจฉัยสั่งการใหเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสืออุทธรณและสํานวนการพิจารณาโทษ 
  การพิจารณาอุทธรณ ถาผูพิจารณาเห็นวาการส่ังลงโทษสมควรแกความผิดแลวใหสั่งยกเลิก
อุทธรณ ถาเห็นวาไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหสั่ง เพ่ิมโทษ ลดโทษหรือยกโทษแลวแตกรณี แลว
แจงคําสั่งใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําส่ังอุทธรณหรือสั่งลดโทษ จะอุทธรณตอไปไมได 
แตถาสั่งเพ่ิมโทษมีสิทธิอุทธรณตอไปไดอีกคร้ังหน่ึง 
  การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหออก ปลดออก ไลออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการองคการ
ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ัง โดยจะยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการองคการฯ 
โดยตรงหรือจะย่ืนหนังสืออุทธรณตอผูบังคับบัญชาเดิมก็ได เม่ือคณะกรรมการองคการฯ ไดวินิจฉัย
แลว ใหผูอํานวยการดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ และผูอุทธรณจะอุทธรณตอไป
อีกไมได 
  
 การรองทุกข 
  พนักงานมีสิทธิรองทุกขตอผูบังคับบัญชาเหนือชั้นถัดจากผูบังคับบัญชาชั้นของตนได หาก
ผูบังคับบัญชาชั้นตนของตนใชอํานาจปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองตามขอบังคับ หรือระเบียบของ
องคการ 
  การรองทุกขใหรองภายใน 30 วัน นับแตวันทราบหรือควรไดทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรอง
ทุกขและใหทําเปนหนังสือ ระบุเรื่องอันเปนเหตุรองทุกข ระบุความประสงคของการรองทุกข 
ลงลายมือชื่อและตําแหนงของผูรองทุกข และการรองทุกขน้ี รองทุกขไดเฉพาะสําหรับตนเองเทน้ัน 
จะรองทุกขหรือมอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทนตนไมได 
  ใหผูรับเรื่องราวรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จโดยเร็ว แลวแจงคําวินิจฉัยใหผูรองทุกข
ทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตรับเรื่องรองทุกข 
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1.6 การออกจากงาน 
 
  พนักงานและลูกจางออกจากงานเม่ือ 
 1. ตาย 
 2. ไดรับอนุมัติใหลาออก 
 3. เม่ือมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ (พนจากตําแหนงเม่ือสิ้นปงบประมาณตามปที่พนักงานผูน้ัน
มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ) 
 4. ถูกส่ังใหลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออก 
 5. ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
ผูอํานวยการอาจสั่งใหพนักงานออกจากงานไดเม่ือ 

 1. เจ็บปวย ไมอาจปฏิบัติหนาที่การงานของตนไดโดยสมํ่าเสมอ 
 2. มีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ 
 3. เปนโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจ
แกสังคม โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือโรคอ่ืนที่คณะกรรมการองคการฯ 
กําหนด 
 4. หยอนความสามารถดวยเหตุอันใดอันเปนการไมเหมาะสมหรือไมสามารถจะปฏิบัติงาน
ในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และผูอํานวยการเห็นวา หากใหพนักงานผูน้ันปฏิบัติงานตอไป จะเปน
การเสียหายแกงาน 
 5. มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน และหากจะใหปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหาย
แกองคการฯ  
 6. ตองไปรับราชการทหาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการรับราชการทหาร 
 
1.7 การปฏิบัติงาน 
 
 กําหนดวันทํางาน เวลาทํางาน และวันหยุดของพนักงานและลูกจาง ดังน้ี 
 วันทํางาน  ไดแกวันที่กําหนดใหพนักงาน ลูกจางทํางานตามปกติ   (พนักงาน ทํางานวัน
จันทร  ถึง วันศุกร  ลูกจางทํางานวันจันทร ถึง วันเสาร ยกเวนบางกลุมงานหรือบางคน ที่อาจตกลง
ใหหยุดในวันอ่ืน แลวแตลักษณะงาน)  
 วันหยุดงาน ไดแกวันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดตามประกาศองคการ  
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 เวลาทํางานปกติ 8.30 � 16.30 น. เวนแตพนักงานที่องคการฯ กําหนดลักษณะงานไว
โดยเฉพาะ  
 เวลาพัก 12.00 � 13.00 น. เวนแตพนักงานตอนรับ  พนักงานรับโทรศัพท หรืองานอ่ืน ซ่ึง
จะระบุเปนรายๆ ไป ใหพักโดยผลัดเปลี่ยนกันคนละไมเกิน 1 ชั่วโมง ในชวงเวลา 11.30 � 13.30 น. 
 
 การลา    
  พนักงาน และลูกจางที่ประสงคจะลาตองปฏิบัติดังน้ี 
 1. การลาตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบลวงหนา โดยใหผูบังคับบัญชาลงนามอนุญาตใน
ใบลา และผูลาตองบันทึกเวลาที่ลาไวในใบลาดวย 
 2. ในกรณีมีความจําเปนเรงดวนที่ตองลา และผูบังคับบัญชาไมอยูในขณะนั้น ใหยื่นใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป  
 3. ในกรณีที่ไมสามารถมาปฏิบัติงานได ไมวากรณีใดๆ ใหติดตอผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ
โดยดวน และใหยื่นใบลาทันทีที่มาปฏิบัติงานได 
 4. การลาเกินสิทธิองคการฯ จะหักเงินเดือนและคาจางตามสวนของเวลาที่เกินสิทธิน้ัน 
 5. พนักงาน และลูกจางที่ไดรับอนุญาตใหลา ระหวางที่หยุดงานไปแลวและยังไมครบ
กําหนดนั้น  หากองคการมีงานที่จะตองปฏิบัติเปนการดวน องคการฯ มีอํานาจเรียกใหพนักงานและ
ลูกจางน้ันกลับมาปฏิบัติงานได และใหพนักงานและลูกจางดังกลาวรายงานตัวเขาปฏิบัติงานโดยเร็ว
ที่สุด โดยถือวา วันลาเปนอันสิ้นสุดตั้งแตรับทราบคําส่ังน้ัน และจะถือวาวันเดินทางกลับเปนวัน
ปฏิบัติงาน 

 
ประเภทของการลามีดังน้ี 
 
(1) การลาปวย 
 พนักงานมีสิทธิลาปวยโดยไดรับเงินเดือนเต็มเม่ือสิ้นเดือนไดตามเกณฑตอไปน้ี 

 1. ลาปวยเกินกวา 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทย 
 2. สิทธิลาปวยโดยไดรับเงินเดือนปละ 120 วัน 
 3. การยื่นใบลาปวยตองยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดเวน
แตกรณีจําเปน จะยื่นในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 
 

(2) การลาพักผอน 
พนักงานมีสิทธิลาหยุดพักผอนโดยไดรับเงินเดือนเต็มเม่ือสิ้นเดือนแตละเดือน ไดเดือนละ 1 
วัน หรืออาจขอลาลวงหนาไดปละไมเกิน 12 วัน สะสมไดไมเกิน 24 วัน เม่ือพนักงานออก
จากงานไมวาดวยเหตุผลใด องคการฯ จะนําจํานวนวันลาพักผอนที่เหลือมาคํานวณเปน
จํานวนเงินจายใหแกผูออกน้ัน 
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 (3) การลากิจ 
 พนักงานมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนเต็มเม่ือสิ้นเดือนได ปละไมเกิน 12 วัน ไมมี
การสะสม 
 
 (4) การลาคลอดบุตร 
 พนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 6 เดือน มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับ
เงินเดือนเต็มไมเกิน 90 วัน รวมทั้งวันหยุดงานดวย 
 สําหรับผูปฏิบัติงานไมเกิน 6 เดือน ใหลาไดไมเกิน 90 วัน โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มเปน
เวลา 4 เทาของวันทํางานประจําสัปดาห ( 20 วัน ) 
  หากคลอดแลวยังไมสามารถปฏิบัติงานได ใหมีสิทธิลาโดยไมไดรับเงินเดือนอีก 30 วัน 
  หากมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันแสดงวา ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่เดิมไดก็ใหมีสิทธิ
ขอใหองคการฯ เปลี่ยนงานในหนาที่เปนการชั่วคราวกอน หรือหลังคลอดบุตรได โดยที่องคการจะ
เปนผูพิจารณาเปลี่ยนงานให 
 การลาคลอดบตุรตองมีใบรับรองแพทยปริญญา แพทยประกาศนียบัตรหรือแพทยที่
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจาอนุญาตเห็นชอบ แสดงไปพรอมกับใบลาดวย 
 
 (5) การลาอุปสมบท 
 พนักงานและลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานจนถึงวันอนุญาตใหลาไมนอยกวา 2 ป และยังไมเคย
อุปสมบทมากอน มีสิทธิลาอุปสมบทในพรรษาไดโดยไดรับเงินเดือนเต็มไมเกิน 120 วัน หรือลา
อุปสมบทนอกพรรษาไดโดยไดรับเงินเดือนเต็มไมเกิน 45 วัน และใหใชสิทธิไดดังน้ี 
 1. ลาหยุดกอนวันอุปสมบทไดไมเกิน 10 วัน 
 2. เม่ือลาสิกขาบทแลวตองกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน 
 3. การใชสิทธิตองไมเกิน 120 วัน หรือ 45 วัน แลวแตกรณี หากเกินกวาที่กําหนด วันที่เกิน
ใหถือเปนวันขาดงาน เวนแตมีเหตุผลสมควร 
 4. ผูขออนุญาตตองยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ กอนวันอุปสมบทพรอมแนบ
หนังสือรับรองจากเจาอาวาสวา ยินยอมใหอุปสมบทไมนอยกวา 60 วัน หรือ 30 วัน ในกรณีลา
อุปสมบทนอกพรรษา และในการกลับเขาปฏิบัติงานใหทํารายงานพรอมดวยหนังสือรับรองจากเจา
อาวาสวา ไดทําการอุปสมบทวันใด ลาสิกขาบทวันใดยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือ
ตรวจสอบสิทธิในการลา 
 
 (6) การลาไปประกอบพิธีฮัจย 

พนักงานและลูกจางที่นับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  
จนถึงวันอนุญาตใหลา และไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีสิทธิ
ลาไปประกอบพิธีดังกลาวไดไมเกิน 70 วัน โดยไดรับเงินเดือนเต็ม และใหใชสิทธิดังน้ี 
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 1. ลาหยุดกอนวันเดินทางไดไมเกิน 10 วัน 
 2. เม่ือเดินทางกลับประเทศไทยแลว ตองกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน  
 3. หากลาเกิน 70 วันดังกลาว วันที่เกินใหถือเปนวันขาดงาน เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุผลที่สมควร 
 4. พนักงานที่ประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย   ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
พรอมแนบหนังสือรับรองจากจุฬาราชมนตรีกอนวันลาไมนอยกวา 60 วัน และใหผูมีอํานาจอนุญาต
พิจารณาอนุญาต เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได 
 5. ในการกลับเขาปฏิบัติงาน ใหทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ พรอมทั้ง
เอกสารที่เชื่อถือได แสดงวันเดินทางกลับประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบสิทธิในการลา 
 
 (7)  การลาเกี่ยวกับทหาร 
 พนักงานและลูกจางจะลาเก่ียวกับทหารไดในกรณีดังน้ี 
  1. ลาไปตรวจเลือกเขารับราชการทหาร เปนทหารกองประจําการ 
 2. ลาไปเขารับการฝกวิชาทหาร หรือทดลองความพรอม หรือเขารับการระดมพล 
 3. ลาไปเขารับการฝกวิชาทหาร 
 4. ลาไปอบรมหรือฝกกองอาสารักษาดินแดน 
 5. ลาไปรับราชการทหาร 

(ยกเวนการลาไปรับราชการทหาร นอกน้ันใหลาไดโดยรับเงินเดือนเต็ม) 
 6. การลาตองมีเอกสารของทางราชการหรือสําเนาเอกสารดังกลาว หรือเอกสารที่เชื่อถือได
แนบพรอมใบลา ยื่นเสนอตอผูบังคับบัญชาทันทีที่ไดรับเอกสารจากทางราชการ และใหปฏิบัติตาม
คําสั่งของทางราชการ โดยไมตองรอรับคําส่ังอนุญาต 
 7. เม่ือปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการทหารเสร็จสิ้นแลว ใหกลับเขารายงานตัวเพ่ือ
ปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาโดยทันที 
 8. ผูที่ลาไปรับราชการทหาร ใหลาไดโดยไมรับเงินเดือน โดยใหยื่นใบลาพรอมเอกสารของ
ทางราชการ หรือเอกสารที่เชื่อถือไดโดยดวน และเม่ือออกจากราชการทหารแลวประสงคจะกลับเขา
ปฏิบัติงานตามเดิม ใหมารายงานตัวและยื่นคําขอกลับเขาปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาที่สังกัดอยู
ภายใน 30 วัน นับแตวันออกจากราชการทหาร องคการฯ จะพิจารณาบรรจุกลับเขาปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่วางตามที่องคการฯ เห็นสมควร 
 
 (8) การลาพิเศษอ่ืนๆ  
 พนักงานมีสิทธิลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ประชุม หรือดูงาน ในประเทศและ
ตางประเทศตามขอบังคับขององคการฯ  
 พนักงานมีสิทธิลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศไดติดตอกันไมเกิน 1 ป หากเกิน 1 ป ใหถือ
เปนการใหออกนับแตวันที่เกินสิทธิ 
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กําหนดอํานาจอนุญาตแตละครั้ง ไมเกินจํานวนวันตามตารางตอไปน้ี 
 

ผูมีอํานาจอนุญาต ผูลา กําหนดวันอนุญาตในแตละ
คร้ัง 

ลาปวย      พักผอน     ลากิจ 
 

ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ 
หัวหนาสํานัก / เทียบเทา 
หัวหนาสวน / หัวหนาฝาย / 
เทียบเทา 

ผูอํานวยการ 
พนักงานทุกตําแหนง 
พนักงานระดับ 9 ลงมา 
พนักงานระดับ 7 ลงมา 
พนักงานระดับ 6 ลงมา 

  120         24             12 
  120         24             12 
   60          20             10 
   30          10              8 
   20           6               6 

 
 
อํานาจอนุญาตการลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย และลาเกี่ยวกับ
ราชการทหาร 
 

ผูมีอํานาจอนุญาต ผูลา 
ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 
พนักงานทุกตําแหนง 

 
 
 การทํางานลวงเวลา 

 
การทํางานลวงเวลาจะกระทําไดเม่ือ 

 1. เปนงานซึ่งไมสามารถปฏิบัติใหแลวเสร็จภายในเวลาที่องคการฯ กําหนด และ
จําเปนตองปฏิบัติใหเสร็จโดยเร็ว  เพ่ือประโยชนแกงานและเพื่อปองกันไมใหเสียหายแกองคการฯ 
หรือเปนงานซึ่งไมสามารถปฏิบัติไดในเวลาทํางานปกติหรือชวงเวลาที่องคการฯ กําหนด โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 
 2. เปนการรับรองชาวตางประเทศซ่ึงพนักงานผูน้ันจะตองเปนเจาหนาที่ใหความสะดวก
อยู 
 3. เปนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซ่ึงตองปฏิบัติงานเกินกวาเวลาทํางานปกติเกิน 12 
ชั่วโมง โดยไมไดเบิกคาตอบแทนอ่ืน 
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 การทํางานลวงเวลาจะตองไดรับคําส่ังหรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจดังน้ี 
 1. รองผูอํานวยการมีอํานาจหรืออนุมัติใหทํางานลวงเวลาไดไมเกิน 60 ชั่วโมตอคนในหนึ่ง
เดือน หากมีความจําเปนตองทํางานเกินกวาที่กําหนดตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการกอน 
 2. ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งหรืออนุมัติไดตามที่เห็นสมควร 

3. การขออนุมัติทํางานลวงเวลาตองไดรับอนุมัติลวงหนาจากผูมีอํานาจ โดยใชแบบฟอรม
ขององคการฯ แสดงรายละเอียดของงานที่ตองทํา พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

ในกรณีทีเหตุฉุกเฉินที่จะตองทํางานลวงเวลาหรือในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนตองปฏิบัติ 
งานลวงเวลานอกสถานที่ ซ่ึงหากไมรีบดําเนินการแลวจะเสียหายแกองคการฯ และไมสามารถอนุมัติ
ลวงหนาไดทัน ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาฝายจะใหผูปฏิบัติงานทํางานลวงเวลาไปกอนก็ได แตให
รีบรายงานชี้แจงเหตุผลและขออนุมัติตอผูมีอํานาจโดยเร็ว 

เม่ือปฏิบัติงานลวงเวลาแลวเสร็จ ผูปฏิบัติงานตองรายงานผลงานตามที่องคการฯ กําหนด  
แสดงเวลามาทํางาน เวลากลับ รายงานยอแสดงผลการทํางานใหผูควบคุมการทํางานรับรองวา
ถูกตองตรงความเปนจริงโดยใหหัวหนาฝาย หรือเทียบเทา รับรองผลการทํางานเพ่ือขอเบิกคา
ทํางานลวงเวลา 

 
การยื่นขอเบิกใหยื่นตอฝายบริหาร ฝายบริหารจะเปนผูคํานวณคาลวงเวลา ดังน้ี 

 1. ลวงเวลาในวันทํางานปกติ ใหจายเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเทาคร่ึงของอัตราคาจาง ตอชั่วโมง
ทํางานปกติ 
 2. การทํางานในวันหยุด แยกคํานวณ 2 ระยะ 

2.1 ตรงกับเวลาทํางานปกติ จายคาทํางานเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเทาของอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงทํางานปกติ 

2.2 นอกเวลาทํางานปกติ จายคาทํางานลวงเวลาในอัตราสามเทาของอัตรา
คาจางตอชั่วโมงทํางานปกติ 

 
ในการคํานวณใหถือ หน่ึงเดือนมีสามสิบวัน สําหรับชั่วโมงทํางานเศษของชั่วโมงถาเกินครึ่ง 

ชั่วโมงนับเปนหนึ่งชั่วโมง การทํางานลวงเวลาแปดชั่วโมงติดตอกันใหถือเปนเวลาหยุดพัก
รับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงของทุกแปดชั่วโมง และการทํางานลวงเวลาในเรื่องหน่ึงเรื่องใด 
ผูปฏิบัติงานจะทํางานโดยนับรวมเวลาทํางานปกติแลวติดตอกันเกินกวายี่สิบสี่ชั่วโมงไมได 
 
 การหยุดงานแทนการรับคาลวงเวลา 

กรณีที่เปนการสมควร ผูอํานวยการอาจอนุญาตใหผูปฏิบัติงานหยุดงานแทนการรับเงินคา 
ลวงเวลาดังน้ี 
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การปฏิบัติงานลวงเวลาตั้งแต 4 ชั่วโมงขึ้นไปแตไมเกิน 10 ชั่วโมง ใหหยุดงานสําหรับวันทํา
การถัดไปได 1 วัน ถาเกิน 10 ชั่วโมงขึ้นไปใหหยุดได 2 วัน การเสนอขอดังกลาวให
ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอขอ โดยใหพิจารณาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ และ
เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

2.  สิทธิประโยชนและสวัสดิการ 
 

2.1 การรักษาพยาบาล 
 
ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ 

 1. พนักงานและลูกจาง 
 2. คูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของพนักงานหรือลูกจาง 

3. บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมเกิน 3 คน แตไมรวมบุตรบุญ 
ธรรมของพนักงานหรือลูกจาง 

4. บิดา มารดาของพนักงานและลูกจางประจํา 
 
หลักเกณฑการชวยเหลือ (ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย  

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการ) 
1. สถานพยาบาลของทางราชการ จายใหเทาที่จายจริงทั้งประเภทผูปวยภายใน และ 

ผูปวยภายนอก 
2. สถานพยาบาลของเอกชน จายดังน้ี 

2.1 คารักษาพยาบาลจายใหคร่ึงหน่ึงเทาที่จายจริงแตไมเกิน 3,000 บาท 
2.2 คาหองรวมคาอาหารไมเกินวันละ 600 บาท  เฉพาะพนักงานไมเกินวัน 

ละ 800 บาท  
2.3 คาอวัยวะเทียมรวมทั้งคาซอมแซมอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัด 

โรค เบิกไดตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 เง่ือนไขการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
 1. ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงาน (คูสมรส บุตร บิดา มารดา) เปน
ผูปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานอ่ืน และสถานที่ทํางานนั้นมีการใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
แลว ใหบุคคลเหลาน้ันใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากที่ทํางานของตน เวนแตสิทธิที่ไดรับน้ันนอย
กวาที่องคการให จึงใชสิทธิเบิกจากองคการเฉพาะสวนที่ขาดอยูได 



 17

 2. ในกรณีที่ผูปฏิบัติงาน คูสมรส บุตร บิดา หรือมารดา ไดรับคาสินไหมทดแทนคา
รักษาพยาบาลจากบุคคลอ่ืนแลว ไมมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลจากองคการอีก เวนแตคาสินไหม
ทดแทนที่ไดรับน้ันนอยกวาสิทธิที่จะไดรับจากองคการ จึงขอเบิกจากองคการเฉพาะสวนที่ขาดได 
 3. กรณีคูสมรสของผูปฏิบัติงานเปนขาราชการหรือเปนผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานราชการ ราชการสวนทองถิ่น หรือกรุงเทพมหานคร ใหคูสมรสฝายสามีเปนผูใชสิทธิเบิก
สวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแตเพียงฝายเดียว 
 4. กรณีหยาหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยาตามกฎหมาย ใหฝายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู
บุตรเปนผูใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรที่อยูในอํานาจหรืออุปการะเลี้ยงดูของตน 
 5. ใบเสร็จรับเงินที่จะนํามาขอรับเงินสวัสดิการ ตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับแตวันถัดจากวันที่
ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน จนถึงวันที่ลงชื่อในแบบคําขอรับเงินสวัสดิการ 
 ผูใดใชสิทธิโดยทุจริต เบิกคารักษาพยาบาลโดยทุจริต จะตองไดรับโทษทางวินัยและตอง
ชดใชเงินคืนพรอมดอกเบี้ยตามกฎหมาย นับแตวันที่ไดรับเงินไปจากองคการ และหมดสิทธิที่จะ
ไดรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลอีก 
 
 หลักเกณฑการจายคารักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพอันมิใช
เน่ืองจากการทํางาน 
 พนักงานซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํางานเปนเหตุใหสูญเสีย
อวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ  หรือของรางกายอยางถาวร หรือสูญเสียสภาวะปกติของ
จิตใจอยางถาวร จนไมสามารถทํางานได เม่ือประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอยางถาวรไดตั้งแตรอย
ละ 50 ขึ้นไปของสมรรถภาพทั้งรางกาย  
 การขอรับสวัสดิการจะตองแจงตอรัฐวิสาหกิจเพ่ือขอรับการตรวจและวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการแพทยที่รัฐวิสาหกิจแตงตั้งขึ้น การจะเปนผูทุพพลภาพหรือไม ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการแพทยดังกลาว 
 
 การจายเงินกรณีทุพพลภาพอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน 
 องคการจะจายใหเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินเดือนละหนึ่งพันบาท ตาม
หลักเกณฑเชนเดียวกับการจายสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
 องคการจะจายเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพอันมิใชเน่ืองจากการทํางานเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 33.33 ของเงินเดือนคาจางเต็มเดือนสุดทายที่พนักงาน/ลูกจางไดรับอยูเปน
เวลา 15 ป  สิทธิดังกลาวระงับเม่ือพนักงาน/ลูกจางถึงแกความตาย 
 
2.2 การศึกษาบุตร 
 
 ผูมีสทิธิไดรับ 
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 บุตรโดยชอบดวยกฎหมายลําดับที่ 1 ถึง 3 ที่มีอายุไมเกิน 25 ปในวันที่ 1 พฤษภาคม  ไม
รวมถึง บุตรบุญธรรม บุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน รวมทั้งบุตรที่มีรายไดเองและสามารถ
จายเงินเก่ียวกับการศึกษาของตนเองได 
 
 
 หลักเกณฑการชวยเหลือ 

1. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรไมสูงกวาอนุปริญญาหรือ 
เทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาเต็ม
จํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินอัตราของแตละประเภทตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

2. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอน 
ปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
          3.   บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา แตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญา
ตรี ใหไดรับคาเลาเรียนครึ่งหน่ึงของจํานวนที่จายไปจริง แตไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
 เง่ือนไขการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

1. กรณีคูสมรสเปนขาราชการหรือเปนผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ใหคูสมรสฝายสามี
เปนผูใชสิทธิเบิกสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรแตเพียงฝายเดียว 

2. กรณีหยาหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยาตามกฎหมาย ใหฝายที่ปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดูบุตรเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรที่อยูในอํานาจปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดูของตน 
 
2.3  การชวยเหลือบุตร 
 
 ผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ 
 พนักงานและลูกจาง 
 
 หลักเกณฑการชวยเหลือ 

1. พนักงานและลูกจางมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือบุตรสําหรับบุตรโดยชอบดวย
กฎหมาย เปนรายเดือนสําหรับบุตรลําดับที่ 1 ถึง 3 โดยใหไดรับเดือนละ 50 บาท ตอบุตร หน่ึงคน 
แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม บุตรซึ่งมิไดอยูในอํานาจปกครองของตน และบุตรซึ่งมีอายุเกิน 18 ป
บริบูรณหรือไมถึง 18 ปบริบูรณ แตเปนผูบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส 
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2. การนับลําดับบุตรคนที่ 1 ถึง 3 ใหนับเรียบลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งน้ีไมวาเปน
บุตรที่เกิดจากการสมรสคร้ังใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม และไมวาจะเปนบุตรที่เกิด
กอนหรือหลังการเขาเปนพนักงานหรือลูกจาง 
 
 
 เง่ือนไขการใชสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการชวยเหลือบุตร 
  

1. กรณีที่คูสมรสเปนผูปฏิบัติงานทั้งสองฝาย ใหสามีเปนผูใชสิทธิแตเพียงผูเดียว 
2. ผูปฏิบัติงานผูใด มีคูสมรสเปนขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจอ่ืน ให 

คูสมรสฝายสามีเปนผูใชสิทธิแตเพียงฝายเดียว 
      3.   กรณีหยาหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยากันตามกฎหมาย ใหฝายที่ปกครองหรือ
อุปการะเลี้ยงดูบุตร เปนผูขอรับเงินชวยเหลือบุตรสาํหรับบุตรที่อยูในอํานาจปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดูของตน 
 
2.4 คาทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ (อันมิใชเน่ืองจากการทํางาน) 
 
 องคการจะจายใหเทาที่จายจริงตามความจําเปนแตไมเกินเดือนละหนึ่งพันบาท ตาม
หลักเกณฑเชนเดียวกับการจายสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
 องคการจะจายเงินทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน
เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 33.33 ของเงินเดือนคาจางเต็มเดือนสุดทายที่พนักงาน/ลูกจางไดรับอยู
เปนเวลา 15 ป  สิทธิดังกลาวระงับเม่ือพนักงาน/ลูกจางถึงแกความตาย 
 
2.5 คาทําศพ 
 
 ผูปฏิบัติงานที่เสียชีวิตในระหวางอยูในตําแหนงหนาที่ องคการจะจายเงินชวยเหลือใน
การจัดการศพเปนจํานวนเงิน 3 เทาของเงินเดือนหรือคาจางรายเดือน แตไมนอยกวา 3,000 บาท 
แตถาตายในระหวางขาดงานจะไมไดรับเงินชวยเหลือน้ี 
 
 หลักเกณฑการจาย 
       องคการจะจายเงินคาทําศพจํานวน 3 เทาของเงินเดือนคาจางรายเดือนเดือนสุดทาย
ใหแกผูมีสิทธิตามลําดับ 
      1. บุคคลซ่ึงพนักงานผูตายทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และไดเปนผูจัดการศพ 
      2. คูสมรส บุตร บิดา มารดา ของพนักงานผูตาย ที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพ 
      3. บุคคลอ่ืนที่มีหลักฐานวาเปนผูจัดการศพ 
      พนักงานผูใดตายในระหวางขาดหรือหนีงาน องคการจะไมจายเงินคาทําศพให  
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2.6 คาชดเชยและเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางาน 
 คาชดเชยคือ เงินที่องคการจายใหแกพนักงานและลูกจางเม่ือถูกใหออกจากงานโดยไมมี
ความผิด นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนซึ่งองคการตกลงจายใหแกพนักงานและลูกจาง 
 
 หลักเกณฑการจายเงินคาชดเชย 

1. พนักงานและลูกจางซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป โดยรวมวันหยุด 
วันลา และวันที่องคการส่ังใหหยุดงานเพ่ือประโยชนขององคการ จายใหเทากับเงินเดือน
หรืออัตราคาจางอัตราสุดทาย 1 เดือน 

2. พนักงานและลูกจางซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป โดยรวมวันหยุด วัน
ลา และวันที่องคการส่ังใหหยุดงานเพ่ือประโยชนขององคการ จายใหเทากับเงินเดือน
หรืออัตราคาจางอัตราสุดทาย 3 เดือน 

3. พนักงานและลูกจางซ่ึงมีอายุงานติดตอกันครบ 3 ปขึ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา และ
วันที่องคการส่ังใหหยุดงานเพ่ือประโยชนขององคการ จายใหเทากับเงินเดือนหรืออัตรา
คาจางอัตราสุดทาย 6 เดือน 

 พนักงานหรือลูกจางที่พนจากตําแหนงเพราะถูกลงโทษทางวินัยหรือไดรับโทษจําคุกตามคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมมีสิทธิไดรับเงินชดเชย 

 
หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางาน 

 พนักงานหรือลูกจางซ่ึงพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุ ไมมีสิทธิไดรับเงินคาชดเชย 
แตถาพนักงานหรือลูกจางน้ันไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบ 5 ปขึ้นไป ใหไดรับ
เงินคาตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับเงินเดือนคาจางอัตราสุดทาย 180 วัน 
 
 
2.7 เงินคาทดแทน 
 
 ผูมีสิทธิไดรับ 

1. พนักงานหรือลูกจางท่ีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
2. กรณีพนักงานหรือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายบุคคล 

ดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับ 
- บิดา มารดา 
- คูสมรส 
- บุตรอายุตํ่ากวา 18 ป บริบูรณ เวนแตเม่ืออายุครบ 18 ปแลวกําลังศึกษาอยู ให
ไดรับสวนแบงตลอดระยะเวลาท่ียังศึกษาอยู 
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- บุตรท่ีอายุต้ังแต 18 ป แตทุพพลภาพ จิตฟนเฟอน และอยูในความอุปการะของ
พนักงานหรือลูกจางผูนั้น กอนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

 
 หลักเกณฑการวินิจฉัยและดําเนินการเกี่ยวกับการจายเงินทดแทน 

1. พนักงานซ่ึงประสบอันตรายหรือเจ็บปวยยื่นคํารองเรียกเงินทดแทนตอองคการโดยเร็ว 
กรณีพนักงานถึงแกความตาย ใหผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทน เปนผูยื่นแทน 

2. องคการจะดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ถาพนักงานมีสิทธิไดรับ องคการจะจายเงิน
ทดแทนใหแกพนักงานหรือผูมีสิทธิ 

3. ถาองคการเห็นวา พนักงานไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน องคการจะแจงผลการพิจารณาให
ทราบ 

 
 หลักเกณฑการจายเงินทดแทน 
 
 การจายคารักษาพยาบาล 
 กรณีเขารับการรักษาจากสถานพยาบาลของทางราชการ องคการจายคารักษาพยาบาลใหเทาท่ี
จายจริง  
 กรณีเขารับการรักษาจากสถานพยาบาลเอกชน องคการจายคารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงตาม
ความจําเปนแตไมเกิน 35,000 บาท (รวมคาหองและคาอาหาร) 
 
 คาฟนฟูสมรรถภาพ 
 กรณีจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย องคการจะจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของพนักงานเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน
ดังนี้ 

1. คาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรพื้นฟูสมรรถภาพในการทํางานดานการแพทยและ
คาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานดานอาชีพ ไมเกิน 20,000 บาท 

2. คาใชจายในการผาตัดเพื่อประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไมเกิน 20,000 
บาท 

 
คาทําศพ 

 องคการจายคาทําศพเปนจํานวน 3 เทาของเงินเดือนคาจางรายเดือนสุดทายท่ีไดรับ 
 
 คาทดแทนรายเดือน 
 องคการจายคาทดแทนรายเดือนดังนี้ 
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1. รอยละ 60 ของเงินเดือนคาจางรายเดือน สําหรับพนักงานท่ีไมสามารถทํางานติดตอกันได
เกิน 3 วัน ไมวาพนักงานจะสูญเสียอวัยวะดวยหรือไมก็ตาม โดยจายนับแตวันแรกท่ีไม
สามารถทํางานไดไปจนตลอดระยะเวลาท่ีไมสามารถทํางานได แตไมเกิน 1 ป 

2. รอยละ 60 ของเงินเดือนคาจางรายเดือน สําหรับพนักงานท่ีตองสูญเสียอวัยวะบางสวน ตาม
ประเภทของการสูญเสียและตามระยะเวลาที่กําหนด แตไมเกิน 10 ป 

3. รอยละ 60 ของเงินเดือนคาจางรายเดือน สําหรับพนักงานทุพพลภาพ โดยจายตามประเภท
ของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่ตองจาย แตไมเกิน 15 ป 

4. รอยละ 60 ของเงินเดือนคาจางรายเดือน สําหรับพนักงานท่ีถึงแกความตาย หรือสูญหาย 
กําหนด 8 ป 

 
 
 

3. การใหพนักงานลาศึกษาตอ 
 
3.1  ศึกษาตอภายในประเทศ 
 
 พนักงานท่ีประสงคจะไปศึกษาในสถาบันการศึกษาใหยื่นเร่ืองตอผูบังคับบัญชาช้ันตน เพื่อให
ความเห็นชอบในหลักการกอนสมัครเขาศึกษา เม่ือสถาบันการศึกษาดังกลาวรับเขาศึกษาแลว ใหเสนอ
ขออนุมัติลาศึกษาตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ 
 
 พนักงานท่ีจะไปศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีอายุไมเกิน 40 ป บริบูรณ โดยนับถึงวันท่ีเร่ิมเปดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะ
ไปศึกษา 

2. ไดทํางานใหองคการมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน โดยนับถึงวันท่ีเร่ิมเปดภาคการศึกษาของ
สถาบันศึกษาท่ีจะไปศึกษา 

3. มีพื้นความรูและคุณสมบัติตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนดไว 
4. มีความประพฤติเรียบรอย 
 
การใหพนักงานลาไปศึกษาตอเปนอํานาจของผูอํานวยการ ผูลาศึกษาตอตองทํา 

สัญญาผูกมัดกับองคการ และตองกลับมาปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 2 เทา (สองเทา) ของเวลาท่ี
ไดรับเงินเดือนระหวางศึกษา 
 พนักงานท่ีไมสามารถปฏิบัติงานใหกับองคการได ตองชดใชเงินเดือนท่ีไดรับระหวางไปศึกษา 
และเงินอ่ืนใดท่ีองคการจายชวยเหลือ จํานวน 2 เทาของเงินดังกลาวท่ีไดรับไปจากองคการ 
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 การอนุมัติใหไปศึกษาตอกําหนดไมเกิน 2 ป และขออนุญาตขยายระยะเวลาในการศึกษาตอได
คร้ังละไมเกิน 1 ป 
 เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหพนักงานผูลาศึกษาตอทํารายงานผลการศึกษาเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานทันที 
 พนักงานท่ีไปศึกษาระหวางเวลาปฏิบัติงานโดยมิไดรับอนุมัติ จะตองรับโทษทางวินัย 
 
3.2  ศึกษา ฝกอบรมตางประเทศ 
 
 พนักงานท่ีจะไปศึกษา ฝกอบรม จะตองยื่นขออนุมัติตอผูอํานวยการโดยผานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ 
 
 
 พนักงานท่ีจะไปศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ผูไปศึกษาข้ันปริญญาตรี และข้ันสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวัน
เดินทาง (เวนแตไดรับอนุมติจากคณะกรรมการองคการเปนพิเศษเฉพาะราย) 

2. ตองทํางานใหองคการมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
3. มีความรูภาษาตางประเทศท่ีจะใชในการศึกานั้นได 
4. มีใบรับรองแพทย 
 
การใหพนักงานลาไปศึกษาตอเปนอํานาจของผูอํานวยการ ผูลาศึกษาตอตองทํา 

สัญญาผูกมัดกับองคการ และตองกลับมาปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 2 เทา (สองเทา) ของเวลาท่ี
ไดรับเงินเดือนระหวางศึกษา 
 พนักงานท่ีไมสามารถปฏิบัติงานใหกับองคการได ตองชดใชเงินเดือนท่ีไดรับระหวางไปศึกษา 
และเงินอ่ืนใดท่ีองคการจายชวยเหลือ จํานวน 2 เทาของเงินดังกลาวท่ีไดรับไปจากองคการ 
 เม่ือครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติหรือเสร็จการศึกษา ฝกอบรมกอนครบกํานดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 
จะตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีควรจะเดินทางถึงไดตามปกติ แลวใหรีบ
รายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีโดยดวน และรายงานผลการศึกษา ฝกอบรมตอองคืการภายในเวลา 3 เดือน  
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4.  การพัสดุ 
 
 �การพัสดุ� หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวตาม
ขอบังคับ 
 �การซ้ือ� หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิด ท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อ่ืนๆ แตไมรวมกิจการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
 �การจาง� ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางขององคการ การรับขนในการเดินทางไป
ปฏิบัติหนาท่ีตามขอบังคับองคการฯ วาดวย คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การจางท่ีปรึกษา การ
จางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ในการจัดซ้ือจัดจางใหคํานึงถึงพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทยและสงเสริมกิจการของคนไทย 
 
4.1 วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 การซ้ือหรือการจางกระทําได 5 วิธีคือ 

1. วิธีตกลงราคา ไดแกการซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน 100,000 บาท 
2. วิธีสอบราคา ไดแกการซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 

2,000,000 บาท  
3. วิธีประกวดราคา ไดแกการซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 200,000 บาท  
4. วิธีพิเศษ ไดแกการซ้ือคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(1) เปนพัสดุขายทอดตลาด 
(2) เปนพัสดุขายทอดตลาดโดยสวนราชการ ฯลฯ 
(3) เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกองคการ 
(4) เปนพัสดุท่ีตองใชในงานปกปดเปนความลับขององคการ 
(5) เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ 

(6) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะการใชงานมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ซ่ึงหมายรวมถึงอะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรค 

(7) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือส่ิงกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 
(8) เปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

และการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
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(1) เปนงานท่ีจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(2) เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายกอนจึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต เคร่ือง
ไฟฟา หรือเคร่ืองอิเลคทรอนิคเปนตน 

(3) เปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาจะเสียหายแกองคการ 
(4) เปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับขององคการ 
(5) เปนงานท่ีดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

5. วิธีกรณีพิเศษ ไดแกการซ้ือการจางจากสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง 
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง 
 

4.2 อํานาจในการอนุมัติ 
 ผูอํานวยการ มีอํานาจไมเกิน 50,000,000 บาท (ยกเวนวิธีพิเศษและกรณีพิเศษ) 
 รองผูอํานวยการมีอํานาจไมเกิน     500,000 บาท 
 หัวหนาสํานัก มีอํานาจไมเกิน       50,000 บาท  
 หัวหนาฝาย/หัวหนาสวน/เทียบเทา  มีอํานาจไมเกิน   20,000 บาท 
 การส่ังซ้ือส่ังจางรายใดเกินอํานาจ ใหเสนอขออนุมัติตามลําดับ 
 
4.3 การตรวจรับพัสดุ 
 1. การตรวจรับพัสดุ ใหตรวจรับ ณ ท่ีทําการขององคการ หรือสถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน กรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ
กอน 
 2. กรณีท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาสถิติ 
 3. โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
 4. เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหสงมอบพัสดุแกพนักงานพัสดุ พรอมกับทําใบตรวจรับโดย
ลงช่ือเปนหลักฐาน 2 ฉบับ มอบใหผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และมอบใหพนักงานพัสดุ 1 ฉบับ เพื่อ
ดําเนินการเบิกจายและรายงานผูอํานวยการทราบ 
     กรณีเห็นวา พัสดุท่ีสงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ให
รายงานผูอํานวยการผานหัวหนางานพัสดุเพื่อทราบหรือส่ังการ 
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5. การยืมเงิน 
 
  
  พนักงานและลูกจางองคการสามารถยืมเงินทดรองไดในกรณีดังนี้ 

(1) เพื่อจัดซ้ือจัดจางเกี่ยวกับพัสดุท่ีจําเปนตองชําระดวยเงินสด 
(2) เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(3) เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 
(4) เพื่อเปนคาใชจายอ่ืนตามภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
 

  ผูยืมเงินตองจัดทําสัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ เสนอตอหัวหนาสํานักอํานวยการ โดย
ผานผูบังคับบัญชา  
 
  ผูมีอํานาจอนุมัติเงินยืมคือ ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ 
   
  ผูยืมเงินตองสงใบสําคัญคูจายเพื่อหักลางเงินยืมตามกําหนดเวลาดังนี้ 

(1) การยืมเงินเพื่อซ้ือพัสดุไมเกิน 3 รายการ ใหหักลางเงินยืมภายใน 5 วัน นับแตวัน
รับเงิน หากเกิน 3 รายการใหหักลางภายใน 15 วัน นบัแตวันรับเงิน 

(2) การยืมเงินเพื่อเดินทางและเดินทางตามท่ีกําหนด ใหหักลางเงินยืมภายใน 15 วัน 
นับจากวันท่ีถึงท่ีทําการ หากยกเลิกการเดินทางใหสงเงินคืนทันที 

(3) กรณีตองเดินทางอีกโดยท่ียังไมไดหักลางเงินยืมการเดินทางคร้ังกอน ใหยืมเงิน
เพื่อเดินทางไดอีกคร้ังเดียว 

(4) หากผูยืมไมปฏิบัติตามท่ีกําหนด งานคลังตองรายงานใหบังคับบัญชาของผูยืมได
ทราบ และภายใน 7 วันทําการนับจากวันรายงาน หากผูยืมไมหักลางเงินยืม 
ผูอํานวยการมีอํานาจส่ังหักเงินเดือนหรือคาจางของผูยืมได 

 
  เม่ือผูยืมสงใบสําคัญและสงใชหนี้เงินยืม เจาหนาท่ีการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินและ
หรือใบรับใบสําคัญใหผูยืมเปนหลักฐาน 
 
หมายเหต ุ    การจัดทําสัญญายืมเงินตามขอบังคับองคการฯ กําหนดใหจัดทํา 2 ฉบับ แตเนื่องจากได
มีการขอความรวมมือจากงานการเงิน ในทางปฏิบัติ จึงใหผูยืมจัดทําสัญญายืมเงินเปน 3 ฉบับ  
 
 
 



 27

 
6. คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 
  ผูปฏิบัติงานท่ีสามารถขอเดินทางไปปฏิบัติงานตามคําส่ังขององคการ ไดแก พนักงาน 
ลูกจางประจํา ลูกจางตามอัตรางบประมาณ ผูอํานวยการ และบุคคลท่ีไดรับคําส่ังจากองคการใหเดินทาง
ปฏิบัติงาน 
 
6.1 ผูมีอํานาจในการอนุมัติ 
 
  ผูอํานวยการองคการ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางภายในประเทศของผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับ 
  ประธานกรรมการ เปนผูอนุมัติกรณีผูอํานวยการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศ
ช่ัวคราว 
  ผูไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน สามารถยืมเงินทดรองจายไดตามความจําเปน 
  การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ใหออกเดินทางภายใน 7 วัน นับแตไดรับเงิน
ยืม สวนการเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศช่ัวคราว ใหออกเดินทางภายใน 30 วันนับแตไดรับเงิน 
 
6.2 คาใชจายในการเดินทาง 
 
  คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ไดแก คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คาท่ี
พัก คาพาหนะ คาเชาพาหนะ คาเช้ือเพลิง คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกัน  
รวมท้ังคาใชจายเบ็ดเตล็ด และคาใชจายอ่ืนอันจําเปนตองจายเนื่องในการเดินทางปฏิบัติงาน 
  คาเบ้ียเล้ียงใหเบิกไดในลักษณะเหมาจาย ตามบัญชี 1 และ 3 แนบทาย 
  สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม หรือสัมมนาท่ีมีการจัดอาหารใหครบ
ทุมม้ือ ใหงดเบิกเบ้ียเล้ียง กรณีท่ีมีการจัดอาหารไมครบทุกม้ือ ใหเบิกจายไมเกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบ้ีย
เล้ียงเหมาจาย 
  การเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีจําเปนตองพักแรม ผูปฏิบัติงานสามารถเบิกคาเชาท่ีพักใน
ลักษณะเหมาจาย ตามบัญชี 2 และ 3 แนบทาย 
  เฉพาะตําแหนงผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ ใหเบิกคาท่ีพักไดเทาท่ีจายจริงโดย
หลักฐานการจาย หรือจะเบิกเหมาจาย ตามบัญชี 2 และ 3 ก็ได โดยเลือกลักษณะเดียวตลอดระยะเวลา
การเดินทางคร้ังหนึ่งๆ 
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6.3 พาหนะในการเดินทาง 
 

  ถาองคการไมไดจัดพาหนะให ใหผูปฏิบัติงานใชยานพาหนะประจําทาง ดังนี้ 
 
  (1) รถยนตประจําทาง เรือกลประจําทาง สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 3 ข้ึนไป และ
ผูปฏิบัติงานท่ีจําเปนตองเดินทางไปปฏิบัติงานพรอมกัน 
 
  (2) รถไฟ  
  ช้ัน 1 นั่งนอนปรับอากาศ สําหรับผูปฏิบัติระดับ 7 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  ช้ัน 2 นั่งนอนปรับอากาศ สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
  ช้ัน 2 นั่งนอนธรรมดา หรือนั่งปรับอากาศ  สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 1 หรือเทียบเทา
ข้ึนไป ลูกจางประจํา และลูกจางตามอัตรางบประมาณ 
  กรณีช้ันตามสิทธิไมมีท่ีวาง ใหเดินทางในช้ันลําดับถัดข้ึนไป 
 
  (3) เคร่ืองบิน 
  สําหรับผูปฏิบัติงานระดับ 7 หรือเทียบเทาข้ึนไป 
 
 


