
 

 
 

 
ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

วาดวย การพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 และที่แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒-๕ 

................................. 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓),(๔) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการสงเสริมกิจการโค
นมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่องมาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันท่ี  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบงัคับ อ.ส.ค. วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕” 
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด พ.ศ.๒๕๒๗ 
(๒) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๒ 
(๓) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๓ 
(๔) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 
(๕) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๓๘ 
(๖) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๔๙ 
(๗) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ 
(๘) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๕๑ 
(๙) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยคาลวงเวลา และคาทํางานวันหยุด (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๑๐) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๑๑) ขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช

ขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
(๑) “อ.ส.ค.” หมายความวา องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
(๒) “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
(๓) “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการ อ.ส.ค. 
(๔) “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการ อ.ส.ค. 
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(๕) “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูปฏิบัติงานตามลําดับตําแหนงสายการบังคับบัญชาท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับวาดวยการแบงสวนงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนงาน 

(๖) “ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา พนักงาน และลูกจางประจํา 
(๗) “พนักงาน” หมายความวา บุคคลท่ี อ.ส.ค. จางไวเพ่ือปฏิบัติงานลักษณะประจํา และรับ

เงินเดือนตามตําแหนงและข้ันท่ีบรรจุ 
(๘) “ลูกจางประจํา” หมายความวา บุคคลท่ี อ.ส.ค. จางไวเพ่ือปฏิบัติงานลักษณะประจําตาม

ตําแหนงและรับคาจางตามตําแหนงท่ีบรรจุแตไมมีระดับตําแหนง 
(๙) “ป” หมายความวา ปงบประมาณระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี  

๓๐ กันยายน ของปถัดไป 
(๑๐) “การพนักงาน” หมายความวา สภาพการจางวาดวยอัตราเงินเดือนและการจายเงินเดือน 

การบรรจุ การแตงตั้งและการพนจากตําแหนง การเลิกจาง การปรับอัตราเงินเดือนใหตรงตามคุณวุฒิและการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน การพัฒนาบุคลากร วันทํางานและวันหยุด การใชแรงงานหญิง การทํางานลวงเวลาและการทํางานใน
วันหยุด การลา การจายเงินเดือนในวันหยุดและวันลา จริยธรรมสําหรับผูปฏิบัติงาน วินัย การสอบสวนและการลงโทษ 
การจายเงินเดือนคาจางกรณีพักงาน การอุทธรณ การรองทุกข คาชดเชยและคาตอบแทนความชอบในการทํางาน 

(๑๑) “วันทําการ” หมายความวา วันทําการปกติของทางราชการ 
(๑๒) “วันทํางาน” หมายความวา วันท่ี อ.ส.ค. กําหนดใหผูปฏิบัติงานทํางานปกติ 
(๑๓) “คาลวงเวลา” หมายความวา เงินท่ี อ.ส.ค. จายใหแกพนักงาน หรือลูกจางประจํา ในการ

ทํางานนอกเวลาปกติ 
(๑๔) “คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา วา เงินท่ี อ.ส.ค. จายใหแกพนักงาน หรือลูกจางประจํา 

ในการทํางานในวันหยุด 
(๑๕) “คาชดเชย” หมายความวา เงินท่ี อ.ส.ค. จายใหแกพนักงาน หรือลูกจางประจํา เม่ือเลิกจาง 

นอกจากเงินประเภทอ่ืน ซ่ึง อ.ส.ค. ตกลงจายใหแกพนักงาน หรือลูกจางประจํา 
(๑๖) “ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือของ

รางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไมสามารถทํางาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนด 

(๑๗) “ระเบียบ” หมายความวา ระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติกิจการ อ.ส.ค. ท่ีออกโดยผูอํานวยการ
โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย ขอบังคับ อ.ส.ค. ท่ีคณะกรรมการ กําหนด 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติ และออกคําสั่งเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
อัตราเงินเดือนและการจายเงินเดือน 

ขอ ๖ อัตราเงินเดือน ตําแหนงและข้ันเงินเดือน ใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข ๑ บัญชีหมายเลข ๒ 
บัญชีหมายเลข ๓ และบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายขอบังคับนี้ 

การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน ตําแหนงและข้ันเงินเดือนกระทําไดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. และใหผูอํานวยการประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
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๑ 

๒ 

ขอ ๗ การกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือน หรือคาจางและจํานวนเงินท่ีจะนํามาพิจารณาจัดสรร 
เพ่ือปรับเงินเดือน ใหผูอํานวยการเปนผูกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ แตท้ังนี้ตองไมสูงกวาอัตรา 
ท่ีคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธกําหนด 

ขอ ๘ การจายเงินเดือนใหจายในวันและเวลาทําการ กอนวันทําการสุดทายของเดือนหนึ่งวัน 
ขอ ๙ อ.ส.ค. จะจายเงินเดือนผานธนาคารตามท่ี อ.ส.ค. กําหนด 

หมวด ๒ 
การบรรจุ การแตงตั้ง และการพนจากตําแหนง 

ขอ ๑๐ ผูท่ีจะไดรับการจางไวเปนผูปฏิบัติงานตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายเก่ียวกับคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และตองมีคุณสมบัติท่ัวไปดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(๓) มีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษแลวเกินหาป 
(๖) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจางานเพาะทุจริตตอหนาท่ี 
(๗) ไมเปนโรคดังตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ

เปนท่ีรังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพยติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๘) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํารวมท้ังขาราชการการเมือง ลูกจางของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซ่ึงมีฐานะเทียบเทาพนักงานสวนทองถ่ิน สมาชิกกรุงเทพมหานคร ผูบริหาร
ทองถ่ิน และพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจอ่ืน 

(๙) ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 
(๑๐) สามารถทํางานใหแก อ.ส.ค. ไดเต็มเวลา 
(๑๑) ไมเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 
(๑๒) ไมเคยตองคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
ขอ ๑๑ ผูสมัครเขาเปนผูปฏิบัติงานตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามระเบียบท่ีผูอํานวยการ

กําหนด 
ขอ ๑๒ แบบใบสมัคร การยื่นใบสมัคร วิธีการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกรวมท้ังวิธีการอ่ืนใดอัน

จําเปนเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด 
ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงาน ตองจัดใหมีการคํ้าประกันไวแก อ.ส.ค. ตามหลักเกณฑท่ีผูอํานวยการกําหนด 
ขอ ๑๔ การบรรจุและการแตงตั้ง ใหกระทําไดภายในจํานวนอัตรากําลัง และตําแหนงท่ีผูอํานวยการ

กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
การบรรจุ การแตงตั้งผูปฏิบัติงานเพ่ือจัดลงในตําแหนงท่ีวางใหดําเนินการโดยวิธีการสอบแขงขันหรือ

สอบคัดเลือก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด 

๑ ขอ ๑๐ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๙ 
๒ ขอ ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 
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การเลื่อนระดับผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใหดําเนินการโดยผู อํานวยการ แตงตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ 
ท่ีเหมาะสมใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนดเวนแตผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับหัวหนาแผนก
หรือเทียบเทาข้ึนไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนการแตงตั้ง 

ผูปฏิบัติงานท่ีดํารงตําแหนงระดับ ๑ - ๓ หรือระดับ ๔ - ๕ ใหถือเปนตําแหนงควบ เม่ือผูปฏิบัติงาน
ไดรับเงินเดือนข้ันต่ําของระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผูนั้นภายใน ๖๐ วัน 
นับแตผูปฏิบัติงานผูนั้นไดรับเงินเดือนถึงข้ันต่ําของระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ในกรณีตําแหนงของผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปวางลง ใหดําเนินการ
ประเมินผูปฏิบัติงานซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวาตําแหนงท่ีประเมิน ๑ ระดับ โดยผูเขารับการประเมินนั้นจะตองดํารง
ตําแหนงมาไมนอยกวาสองป และมีอัตราเงินเดือนตํากวาระดับท่ีประเมินไมเกินสองข้ัน เวนแตการประเมิน
ผูปฏิบัติงานระดับ ๗ ผูเขารับการประเมิน จะตองมีอายุงานการดํารงตําแหนงในระดับ ๖ ไมต่ํากวา ๒ ป และไดรับ
อัตราเงินเดือนตํ่ากวาระดับท่ีประเมินไมเกิน ๒ ข้ัน หรือมีอายุงานการดํารงตําแนงในระดับ ๖ ไมต่ํากวา ๑ ป และ
ไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันตนของระดับ ๗ ไมนอยกวา ๖ ข้ัน 

ขอ ๑๕ การกําหนดอัตราเงินเดือน หรือคาจางแรกบรรจุของตําแหนงและเงินเพ่ิมพิเศษ  
คาประสบการณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีผูอํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๑๖ ผูท่ีจะไดรับการบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงาน ท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือเทียบเทา 
ลงมา ใหทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันบรรจุเขาเปนผูปฏิบัติงาน ในระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานนั้น ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นมีความประพฤติไมดี หรือไมมีความรูหรือไมมีความสามารถเหมาะสม 
ท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งนั้นใหผูบังคับบัญชาทํารายงานการปฏิบัติงานของผูนั้นเสนอ
ผูอํานวยการเพ่ือพิจารณา ถาเห็นวาไมสมควรปฏิบัติงานตอไปก็ใหสั่งเลิกจาง โดยทําหนังสือกําหนดวันเลิกจางกอนวัน
ครบกําหนดทดลองปฏิบัติงานและแจงใหผูนั้นทราบกอนวันครบกําหนดดังกลาวดวย 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงานตําแหนงใด ถาไดรับการเปลี่ยนใหดํารงตําแหนงอ่ืนใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงใหมแตเม่ือรวมกับท่ีไดเคยทดลองปฏิบัติงานมาแลวตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน 

เม่ือครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีความประพฤติดี มีความรู
ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ แตงตั้ง ใหผูบังคับบัญชาทําการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาสั่งใหผูนั้นปฏิบัติงานตอไป 

ขอ ๑๗ ผูปฏิบัติงานซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด และใหไดรับเงินเดือนในอัตราข้ันต่ําของตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งนั้น เวนแตผูนั้น
ไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ําของตําแหนงนั้นอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม 

ขอ ๑๘ เม่ือผูดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนครั้งคราว หรือตําแหนงพนักงานวางลง 
ใหผูอํานวยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานคนหนึ่งเปนผูทําการแทนหรือรักษาการในตําแหนงนั้นแลวแตกรณี 

ผูทําการแทนหรือผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคแรกใหมีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงท่ีทําการแทน
หรือรักษาการในตําแหนงนั้น ในกรณีท่ีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใดก็ใหผูท่ี 
ทําการแทนหรือรักษาการในตําแหนงทําหนาท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีอยางนั้นดวย 

ขอ ๑๙ ผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 



-๕- 
 

(๒) ตาย 
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(๔) เกษียณอายุเพราะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
(๕) เลิกจาง 
(๖) ไลออก 
ขอ ๒๐ ผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจสั่งอนุญาตการลาออก แตถาเปนผูปฏิบัติงานตําแหนงหัวหนา

แผนกหรือเทียบเทาข้ึนไป ใหเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
ขอ ๒๑ ผูปฏิบัติงานผูใดประสงคจะลาออกจาก อ.ส.ค. ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งงวดการจายเงินเดือนคาจางหรือสามสิบวันกอนกําหนดวันลาออก เม่ือ
ไดรับคําสั่งอนุญาตแลวจึงใหออกจากงานตามคําสั่ง 

ในกรณีท่ีผูอํานวยการเห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแก อ.ส.ค. จะยับยั้งการอนุญาตใหผูปฏิบัติงาน
ลาออกไวเปนเวลาไมเกิน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันขอลาออกก็ได ท้ังนี้ โดยความยินยอมของผูขอลาออก 

ขอ ๒๒ เม่ือผูปฏิบัติงานผูใดตองไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผู
นั้นขอลาออกไปราชการทหาร โดยใหผูอํานวยการอนุญาต 

ขอ ๒๓ ผูซ่ึงเคยเปนผูปฏิบัติงานแตไดลาออกเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร เม่ือพนจากราชการทหารมาโดยไมมีความเสียหายแลว ใหขอกลับเขาปฏิบัติงานใน อ.ส.ค. ตอไป 
ในตําแหนงและอัตราเงินเดือนเทาเดิม 

หมวด ๓ 
การเลิกจาง 

ขอ ๒๖ การเลิกจางผูปฏิบัติงานจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน หากภายหลังปรากฏวาผูปฏิบัติงานผูนั้นขาดคุณสมบัติ

ท่ัวไปตามขอ ๑๐ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง 
(๒) ผูปฏิบัติงานผูนั้นหยอนความสามารถดวยเหตุใดๆในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานของตน 
(๓) ผูปฏิบัติงานผูนั้นประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี หรือบกพรองในหนาท่ีหรือ

ปฏิบัติงานไมเปนท่ีนาไววางใจ 
(๔) ผูปฏิบัติงานผูนั้นถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แมผลการสอบสวนไมไดความ 

เปนสัตยวา ไดกระทําความผิดท่ีจะตองถูกเลิกจาง หรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองเนื่องจากการกระทํานั้น หรือ
ผูปฏิบัติงานผูนั้นถูกฟองคดีอาญาหรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา ถาคดีถึงท่ีสุดปรากฏวาไมมีความผิดท่ีจะตองถูก
เลิกจาง แตมีมลทินหรือมัวหมอง ซ่ึงหากปฏิบัติงานตอไป อาจเปนการเสียหายแก อ.ส.ค. 

(๕) ผูปฏิบัติงานผูนั้น เจ็บปวยดวยโรคท่ีตองรักษาตัวตอเนื่อง โดยแพทยของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ มีความเห็นวาเจ็บปวยจริงและผูปฏิบัติงานผูนั้น มีความประสงคขอใหเลิกจาง เนื่องจากตนเองไมสามารถ
หรือไมควรปฏิบัติงานตอไปได ผูอํานวยการมีอํานาจสั่งเลิกจางโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

(๖) ผูปฏิบัติงานผูนั้น เจ็บปวยโดยแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการ มีความเห็นวาไม
สามารถหรือไมควรใหปฏิบัติงานตอไป 

 



-๖- 
 

(๗) ผูปฏิบัติงานผูนั้นลาเกินกวาระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ และมิไดรับอนุญาตใหลา 
ตอไปอีก 

(๘) มีการยบุ อ.ส.ค. หรือสวนงานใดสวนงานหนึ่งของ อ.ส.ค. ผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจสั่งเลิกจาง
ผูปฏิบัติงานทุกตําแหนง เวนแตพนักงานตําแหนงตั้งแตหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไป ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน 

ในการสั่งเลิกจางผูปฏิบัติงานตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการ
สอบสวน โดยแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีอยู ใหผูถูกกลาวหาทราบและตอง
ใหโอกาสผูถูกกลาวหานําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาดวย เม่ือไดมีการสอบสวนแลวและผูอํานวยการพิจารณา
เห็นวาสมควรเลิกจาง ก็ใหผูอํานวยสั่งเลิกจางได 

ขอ ๒๗ การบรรจุ การแตงตั้ง การอนุญาตการลาออก การเลิกจาง และการลงโทษทางวินัย
ผูปฏิบัติงาน ตองทําคําสั่งเปนหนังสือ 

หมวด ๔ 
การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการมีอํานาจปรับอัตราเงินเดือนของผูปฏิบัติงานใหตรงตามคุณวุฒิโดยใหเปนไป
ตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๒๙ ผูปฏิบัติงานผูใดรับปริญญา หรือประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูงข้ึนภายหลังการบรรจุและ
แตงต้ัง และ อ.ส.ค. กําหนดไววารับปริญญา หรือประกาศนัยบัตรวิชาชีพนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี
ไดรับแตงตั้งและมีตําแหนงวาง ผูนั้นอาจไดรับการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหตรงตามวุฒิท่ีไดรับมา 

ขอ ๓๐ ผูปฏิบัติงาน ผูใดไดรับอนุญาตใหศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศหรือตางประเทศตามแนว
การศึกษาท่ี อ.ส.ค. ไดกําหนดไว ใหไดรับการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหตรงตามคุณวุฒิ ตั้งแตวันกลับเขามา
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีใชวิชาชีพนั้น 

ขอ ๓๑ การปรับอัตราเงินเดือนใหตรงตามคุณวุฒิไมถือวาเปนการบรรจุใหมหรือเปนการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําป ผูท่ีไดรับการปรับอัตราเงินเดือนใหตรงตามคุณวุฒิจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับ
ความดีความชอบประจําปไดดวย 

ขอ ๓๒ การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปใหเลื่อนไดไมเกินข้ันสูงสุดของเงินเดือนสําหรับทุกตําแหนง 
และใหเลื่อนไดปละหนึ่งครั้ง โดยใหเลื่อนตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปท่ีไดเลื่อนข้ัน ผูปฏิบัติงานผูใดซ่ึงผูอํานวยการ
เห็นสมควรใหไดเลื่อนข้ันเงินเดือนแตจะตองพนจากตําแหนงไปเพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ ผูอํานวยการจะสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือนเพ่ือประโยชนในการขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จโดยไมมีการจายเปนตัวเงินใหผูนั้นในเดือน 
สุดทายของเดือนท่ีจะพนจากตําแหนงก็ได 

ขอ ๓๓ การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปของผูปฏิบัติงานไมเกินสองข้ันใหอยูในดุลยพินิจและอํานาจ
ของผูอํานวยการท่ีจะสั่งเลื่อนได เวนแตพนักงานตําแหนงหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาข้ึนไปตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกอน 

ขอ ๓๔ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของผูปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณา
โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนง และผลงานท่ีไดปฏิบัติมา การรักษาวินัยตลอดจนความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
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การพิจารณาผลงานของผูปฏิบัติงานผูอยูใตบังคับบัญชาตามวรรคแรก ใหผูบังคับบัญชาข้ันตนหรือผู
ท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาแลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวยขอควรพิจารณาประกอบอ่ืนๆ เชน วันลา 
การมาสาย การรักษาวินัย ตอไปยังผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ จนถึงผูอํานวยการ ในการพิจารณารายงาน
ตามวรรคนี้ ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับท่ีไดรับรายงานเสนอความเห็นไปเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
ผูอํานวยการดวย  

ขอ ๓๕ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานใหนับชวงเวลาการปฏิบัติงานในปท่ีผานมาเปนเกณฑ เวนแต 
ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๓๗ (๘) และ ๓๗ (๙) ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวาแปดเดือนเปนเกณฑพิจารณา 
ในกรณีท่ีพนักงานผูใดเลื่อนตําแหนง เลื่อนระดับ สับเปลี่ยนหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ี 
หรืองานพิเศษอ่ืนใดในรอบปท่ีแลวมาก็ใหนําผลงานของผูนั้นทุกตําแหนงมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๓๖ เม่ือผูอํานวยการไดรับรายงานการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๓๔ แลว เห็นวา
ผูปฏิบัติงานผูใดปฏิบัติงานตามหนาท่ีไมไดผลดีเทาท่ีควรหรือไมอยูในหลักเกณฑเลื่อนข้ันเงินเดือนไดตามขอ ๓๗ ก็ให
งดเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับผูนั้น ในกรณีท่ีผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาผูปฏิบัติงานผูใดปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดี
และอยูในหลักเกณฑเลื่อนข้ันเงินเดือนไดตามขอ ๓๗ ก็ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับผูนั้นไดครึ่งข้ันและถาผูปฏิบัติงาน
ผูใดปฏิบัติงานดีเดนตามหลักเกณฑขอ ๓๘ ดวยจะเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นเปนกรณีพิเศษเกินกวาครึ่งข้ัน แตไม
เกินสองข้ันก็ได ถาจะเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูปฏิบัติงานผูใดเปนกรณีพิเศษเกินกวาสองข้ัน จะตองปรากฏดวยวาผูนั้น
มีความรูความประพฤติ และความสามารถดีมีผลงานดีเดนเปนท่ีนาชมเชย และเปนตัวอยางท่ีดีแกผูปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไปยิ่งกวาผูท่ีไดเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสองข้ันอยางเห็นไดชัด ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกอน 

ขอ ๓๗ ผูปฏิบัติงานผูซ่ึงจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ในปท่ีผานมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะจนเกิดผล

ดีหรือความกาวหนาแก อ.ส.ค. ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลวเห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 
(๒) ในปท่ีผานมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน ตองไมถูกลงโทษทางวินัยเวนแตโทษ

ภาคทัณฑ ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีสมควรไดเลื่อนข้ันเงินเดือน แตไดถูกงดเลื่อนข้ันเงินเดือนเพราะ
ถูกลงโทษทางวินัยหลังรอบปท่ีแลวมาในกรณีนั้นมาแลว ผูบังคับบัญชาจะเลื่อนข้ันเงินเดือนใหก็ได แตถาเปนผูซ่ึงถูก
ลงโทษตัดเงินเดือน จะเลื่อนข้ันเงินเดือนไดตอเม่ือพนโทษตัดเงินเดือนแลว 

(๓) ในปท่ีผานมาตองไมถูกสั่งพักงาน 
(๔) ในปท่ีผานมาตองไมมีวันลามากโดยถือเกณฑวันลารวมท้ัง ลากิจ และลาปวยไมเกินสามสิบวันเวนแต 

ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลา 

ข) ลาคลอดบุตรตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ค) ลาปวย ซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน

หนึ่งรอยยี่สิบวัน 
ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ี หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ

จากการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
จ) ลาพักผอนประจําป 

(๕) ในปท่ีผานมาตองไมลาบอยครั้ง หรือมาทํางานสายเกินกวาเวลาท่ี อ.ส.ค. กําหนดเนืองๆ 
(๖) ในปท่ีผานมาตองไมขาดงาน เวนแตเพราะเหตุสุดวิสัย 
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(๗) ในปท่ีผานมาไดรับการบรรจุเปนผูปฏิบัติงาน หรือเลื่อนตําแหนงแลวแตกรณีมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวาแปดเดือน 

กําหนดเวลาแปดเดือนสําหรับผูท่ีไดรับการเลื่อนตําแหนงโดยมิไดเลื่อนข้ันเงินเดือนใหนับเวลาใน
ตําแหนงเดิมของผูนั้น รวมเขากับเวลาในตําแหนงใหมดวย 

(๘) ในปท่ีผานมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศหรือใหไปศึกษาใน
ประเทศหรือตางประเทศตองไดปฏิบัติงานในปท่ีผานมาเปนเวลาไมนอยกวาแปดเดือน 

(๙) ในปท่ีผานมาตองไมเปนผูไดรับอนุญาตใหไปฝกอบรมหรือดูงานเกินสี่เดือน 
ท้ังนี้ใหผูอํานวยการ อ.ส.ค. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมข้ึนตามท่ีเห็นสมควร 
ขอ ๓๘ ผูปฏิบัติงาน ผูซ่ึงจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปเกินกวาครึ่งข้ันตองเปนผูท่ีอยูใน

หลักเกณฑตามขอ ๓๗ และตองเปนผูซ่ึงอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดนจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
(๒) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีตองเสี่ยงอันตรายเปนกรณีพิเศษ 
(๓) ปฏิบัติงานเกินกวาตําแหนงหนาท่ี จนเกิดประโยชนตอ อ.ส.ค. เปนพิเศษและปฏิบัติงานใน

ตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
(๔) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไดคนควา หรือไดประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน

ประโยชนตอ อ.ส.ค. เปนพิเศษ และทาง อ.ส.ค. ไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือ
สิ่งประดิษฐนั้น 

(๕) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยเปนพิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่ง 
ท้ังนี้ใหผูอํานวยการ อ.ส.ค. มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมข้ึนตามท่ีเห็นสมควร 
ขอ ๓๙ ผูปฏิบัติงานผูใดซ่ึงผูอํานวยการเห็นสมควรใหไดเลื่อนข้ันเงินเดือน ถาผูนั้นอยูในระหวางถูก

สอบสวนวากระทําผิดวินัยหรือถูกฟองในคดีอาญากอนมีคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน ใหรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวกอน
และใหกันเงินสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนผูปฏิบัติงานผูนั้นไวดวย เม่ือพิจารณาสอบสวนเสร็จแลวตอมาในปใดปรากฏวา
ผูนั้นไมถูกลงโทษทางวินัย เวนแตถูกลงโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาใหลงโทษหรือไมมีมลทิน หรือมัวหมอง ก็
ใหสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนในปนั้นได และใหสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละปท่ีตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวให
ตามสิทธิดวย 

ขอ ๔๐ การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามขอบังคับนี้ ตองมีเงินสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติไว 

ขอ ๔๑ การเลื่อนข้ันเงินเดือนนอกจากตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในขอบังคับใหนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

หมวด ๕ 
การพัฒนาบุคลากร 

ขอ ๔๒ อ.ส.ค. จะสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดเพ่ิมพูน ความรูความสามารถ ความชํานาญ 
ประสบการณ ตลอดจนทัศนคติและความเขาใจอันดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของ อ.ส.ค. 
และผูปฏิบัติงานโดยใหไดรับการพัฒนาท้ังภายในและภายนอก อ.ส.ค. ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการ
กําหนด 
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หมวด ๖ 
วันทํางานและวันหยุด 

ขอ ๔๓ วันเวลาทํางานและวันหยุดของผูปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
(๑) วันเวลาทํางานไดแก วันจันทร ถึง วันศุกร ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ ถึง เวลา ๑๖.๓๐ โดยระยะเวลา

ระหวาง ๑๒.๐๐ ถึง ๑๓.๐๐ เปนเวลาพัก 
(๒) วันหยุดประจําสัปดาห ไดแก วันเสาร และวันอาทิตย 
(๓) วันหยุดตามประเพณีนิยม ไดแกวันหยุดราชการประจําป และวันแรงงานแหงชาติ หรือวันอ่ืนๆ 

ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนวันหยุดโดยในปงบประมาณหนึ่งรวมแลวไมนอยกวา ๑๓ วัน 
ถาวันหยุดตามประเพณีนิยมวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหใหผูปฏิบัติงาน หยุดงานชดเชยในวัน

ทํางานถัดไป ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ 
(๔) ในกรณีท่ีเปนงานอันมีลักษณะท่ีตองทําติดตอกันไปโดยจะหยุดเสียมิได หรือเปนงานซ่ึง

ผูอํานวยการเห็นสมควรกําหนดวันทํางานและเวลาทํางานสําหรับงานนั้นเปนอยางอ่ืน ผูอํานวยการจะกําหนดวัน
ทํางาน เวลาทํางานและวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานดังกลาวเปนอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได แตโดยเฉลี่ย
แลวตองมีเวลาทํางานไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงและไมนอยกวาสามสิบหาชั่วโมงตอสัปดาห 

(๕) วันหยุดพักผอนประจําปปละไมเกินสิบวันทําการ สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานติดตอกันไม
นอยกวาหนึ่งป 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณวันหยุดพักผอนประจําปใหนับเฉพาะวันทํางานเทานั้น โดยให
ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนด หรือตกลงกับผูใตบังคับบัญชาเปนการลวงหนาประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจ
อนุญาตใหหยุดพักผอนประจําป 

ถาในปใดผูปฏิบัติงานผูใดมิไดหยุดพักผอนประจําปหรือหยุดพักผอนประจําปแลวแตไมครบสิบวันให
สะสมวันท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆไปได แตวันหยุดพักผอนประจําปสะสมกับวันหยุดพักผอนประจําป
ปจจุบันรวมแลวจะตองไมเกินยี่สิบวัน 

การอนุญาตใหหยุดพักผอนประจําป ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหหยุดพักผอนประจําปครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกงาน เม่ือไดรับอนุญาตแลวผูปฏิบัติงานจึงจะหยุดงานได ในระหวางท่ีผูปฏิบัติงาน
ไดรับอนุญาตใหหยุดพักผอนประจําปและยังไมครบกําหนดหากมีกรณีจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติงาน ผูอํานวยการหรือผูมี
อํานาจอนุญาตจะสั่งระงับการหยุดพักผอนเสียและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได 

อํานาจการอนุญาตใหผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานหยุดพักผอนประจําปใหเปนดังนี้ 
ก) ประธานกรรมการ อนุญาตใหผูอํานวยการ หยุดพักผอนไดคราวละไมเกิน ๒๐ วัน 
ข) ผูอํานวยการ อนุญาตใหผูปฏิบัติงานทุกตําแหนง หยุดพักผอนไดคราวละไมเกิน ๒๐ วัน 
ค) รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ อนุญาตใหผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับ ๘ ลงมาทุกตําแหนง 

หยุดพักผอนไดคราวละไมเกิน ๒๐ วัน 
ง) หัวหนาฝาย, สํานัก/ผูจัดการฝาย, สํานักงาน หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทา อนุญาตใหผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับ ๗ ลงมาทุกตําแหนง หยุดพักผอนไดคราวละไมเกิน ๒๐ วัน 
จ) ผูชวยหัวหนาฝาย, หัวหนาสํานัก/ผูชวยผูจัดการสํานักงาน/หัวหนาสวนงาน หรือตําแหนงท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา อนุญาตใหผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับ ๖ ลงมาทุกตําแหนง หยุดพักผอนไดคราวละไม
เกิน ๑๐ วัน 

 



-๑๐- 
 

๑ 

ฉ) หัวหนาแผนก ผูจัดการแผนก หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา อนุญาตให
ผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับ ๕ ลงมาทุกตําแหนง หยุดพักผอนไดคราวละไมเกิน ๕ วัน 

หมวด ๗ 
การใชแรงงานหญิง 

ขอ ๔๔ หามมิใหผูบังคับบัญชา ใหผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนหญิงหรือหญิงมีครรภ ปฏิบัติงานในเวลาและ
ลักษณะงานท่ีขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ขอ ๔๕ ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งแสดงวาไมอาจ
ทํางานในหนาท่ีเดิมตอไปได ใหผูปฏิบัติงานนั้นมีสิทธิขอเปลี่ยนงานในหนาท่ีเดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได  
โดย อ.ส.ค. จะพิจารณาเปลี่ยนงานท่ีเหมาะสมใหแกผูปฏิบัติงานนั้น 

หมวด ๘ 
การทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด 

ขอ ๔๖ การทํางานนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ ๔๓ และขอ ๔๔ ใหถือวาเปนการทํางานใน
วันหยุดหรือทํางานลวงเวลาและใหไดรับคาตอบแทนตามกฎหมายแรงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ใหผูอํานวยการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเบิกจายรวมถึงการกําหนดอัตราคาลวงเวลา
และคาทํางานวันหยุดไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธและนโยบายของคณะกรรมการ 

ขอ ๔๗ การจายเงินคาทํางานในวันหยุด หรือคาลวงเวลาทํางานปกติใหจายพรอมกับการจาย
เงินเดือน 

หมวด ๙ 
การลา 

ขอ ๔๘ การลาแบงออกเปน ๗ ประเภท คือ 
(๑) การลาปวย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
(๔) การลากิจ 
(๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(๖) การลาเนื่องจาราชการทหาร 
(๗) การลาไปตางประเทศ 
ขอ ๔๙ ผูปฏิบัติงาน มีสิทธิลาปวยปหนึ่งไดเทาท่ีปวยจริงแตไมเกินเกาสิบวัน การลาปวยตั้งแตสาม

วันข้ึนไปผูปฏิบัติงานตองแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง หรือสถานพยาบาลของทางราชการดวยทุกครั้ง ใน
กรณีท่ีผูปฏิบัติงานไมอาจแสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง หรือสถานพยาบาลของทางราชการไดให
ผูปฏิบัติงานชี้แจงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

๑ ขอ ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 



-๑๑- 
 

๑ 

๒ 

ขอ ๕๐ ผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนหญิงมีครรภ มีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางในระหวางเวลาท่ีลา
ตามอัตราท่ีไดรับอยู แตไมเกินเกาสิบวันโดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวย การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ี
คลอด กอนหรือหลังคลอดบุตรก็ได แตเม่ือรวมแลวตองไมเกินเกาสิบวัน 

ผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนหญิงท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรใหมีสิทธิลา
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา 

ขอ ๕๐/๑ ผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนชายมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายท่ีคลอดบุตรครั้ง
หนึ่งติดตอกันไดไมเกิน ๑๕ วันทํางาน 

ขอ ๕๑ อํานาจอนุญาตการลาคลอดบุตรและลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรให
ผูอํานวยการหรือผูท่ีผูอํานวยการมอบหมายเปนผูอนุญาต 

ขอ ๕๑/๑ การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา ภายใน ๙๐ วันนับแตวันท่ีคลอดบุตร 

อํานาจอนุญาตการลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ใหผูอํานวยการหรือผูท่ีผูอํานวยการมอบหมาย 
เปนผูอนุญาต 

ขอ ๕๒ ผูปฏิบัติงาน มีสิทธิลากิจในปหนึ่งไมเกินยี่สิบวัน 
ขอ ๕๓ ผูปฏิบัติงานผูใดท่ีนับถือศาสนาพุทธและยังไมเคยลาอุปสมบทหรือนับถือศาสนาอิสลามและ

ยังไมเคยลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะลาเพ่ือการดังกลาวไดไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบ
วันสําหรับการลาอุปสมบท และเจ็ดสิบวันสําหรับลาไปประกอบพิธีฮัจย แตผูท่ีลานั้นจะตองเปนผูปฏิบัติงานซ่ึงได
ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวจนถึงวันท่ีอนุญาตใหลาไมนอยกวาสามปบริบูรณ 

ขอ ๕๔ การลาเนื่องจากราชการทหาร มีดังนี้ 
(๑) ลาไปรับการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร 
(๒) ลาไปเขารับการฝกวิชาทหารหรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมหรือเขารับการระดมพลเม่ือ

ถูกเรียกตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(๓) ลาไปเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการฝกวิชาทหาร 
(๔) ลาไปอบรมหรือฝกกองอาสารักษาดินแดงตามกฎหมายวาดวยกองอาสารักษาดินแดง 
ขอ ๕๕ ผูปฏิบัติงานมีสิทธิลาเนื่องจากราชการไดตามกําหนดท่ีจําเปนแกทางราชการทหารโดยให

รวมถึงวันเดินทางไปและกลับเทาท่ีจําเปน 
การลาเนื่องจากราชการทหารตองมีเอกสารของทางราชการทหาร หรือสําเนาเอกสารดังกลาว หรือ

หลักฐานอ่ืนท่ีเชื่อถือไดแนบมากับใบลาดวย 
ขอ ๕๖ การลาเดินทางไปตางประเทศเพ่ือไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือดวยเหตุอ่ืนใดไมเกินยี่สิบวัน 

ใหผูอํานวยการพิจารณา หากเกินยี่สิบวันใหขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการ อ.ส.ค. และใหเปนไปตามระเบียบ
วาดวยการนั้น 

ขอ ๕๗ การอนุญาตใหผูปฏิบัติงานลาปวย ลากิจ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งอนุญาตไดตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบวาดวยการนั้น 

๑ ขอ ๕๐/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 
๒ ขอ ๕๑/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 

 



-๑๒- 
 

๑ 

ขอ ๕๘  อํานาจอนุญาต การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ใหผูอํานวยการ หรือผูท่ีผูอํานวยการมอบหมายเปนผูอนุญาตและเพ่ือประโยชนและความจําเปนของ
งานผูอํานวยการจะสั่งไมอนุญาตก็ได 

ขอ ๕๙ อํานาจอนุญาตการลาเนื่องจากราชการทหารใหเปนไปเชนเดียวกับอํานาจอนุญาตการลากิจ
และในกรณีท่ีวันลาเนื่องจากราชการทหารเกินกวายี่สิบวันในปนั้นใหผูอํานวยการเปนผูอนุญาต 

ขอ ๖๐ ในกรณีจําเปนผูอํานวยการเห็นสมควรใหลาเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการ
เปนผูอนุญาตโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเปนรายๆ ไป 

ขอ ๖๑ การนับวันลากิจ ลาปวย ใหนับตามปงบประมาณ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการคํานวณวันลา
หากมีวันหยุดในระหวางการลาใหนับวันลาเฉพาะวันทํางาน 

วิธีการลา การยื่นใบลาและรายละเอียดอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด 

หมวด ๑๐ 
การจายเงินเดือนในวันหยุดและวันลา 

ขอ ๖๒ สิทธิไดรับเงินเดือนระหวางการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
การนั้น 

ขอ ๖๓ ผูปฏิบัติงาน สิทธิไดรับเงินเดือนเต็ม สําหรับวันหยุด และวันลาตางๆ ดังนี้ 
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห 
(๒) วันหยุดตามประเพณีนิยม หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนวันหยุด 
(๓) วันหยุดพักผอนประจําป ปหนึ่งไมเกินสิบวัน แตไมเกินยี่สิบวันในกรณีท่ีรวมวันหยุดสะสมในรอบ

ปทํางานท่ีผานมา 
(๔) วันลาปวย ปหนึ่งไมเกิน ๙๐ วัน 
(๕) วันลาคลอดบุตร ไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด 
(๕/๑) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีภริยาคลอดบุตร ใหไดรับคาจาง

ระหวางลาไดไมเกิน ๑๕ วันทํางาน หากลาเม่ือพน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีภริยาคลอดบุตรไมใหไดรับคาจางระหวางลา 
เวนแตผูอํานวยการเห็นสมควรจะจายคาจางระหวางวันลานั้นก็ไดแตตองไมเกิน ๑๕ วันทํางาน 

(๖) วันลากิจ ปหนึ่งไมเกินยี่สิบวัน 
(๗) วันลาอุปสมบทไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน หรือวันลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ไมเกินเจ็ดสิบวัน 
(๘) วันลาเนื่องจากราชการทหารตามกําหนดเวลาท่ีจําเปนแกทางราชการทหารโดยใหรวมถึงวัน

เดินทางไปและกลับเทาท่ีจําเปนดวย 
(๙) เจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี ไมเกินสองรอยเจ็บสิบวันตอการเจ็บปวยเพราะเหตุครั้ง

เดียวกันหลังจากนั้นใหไดรับเงินเดือนในอัตรารอยละหาสิบ แตระยะเวลารวมกันท้ังสิ้นตองไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน 
การจายเงินเดือนหรือคาจางในวันหยุดงาน หรือวันลาของผูปฏิบัติงานนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว

ขางตนจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ขอ ๖๔ ในระหวางผูปฏิบัติงานลาเนื่องจากราชการทหารและไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง

กระทรวงกลาโหมแลวไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนจาก อ.ส.ค. อีก 

๑ ขอ ๖๓ (๕/๑) แกไขเพ่ิมเติมโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 
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ขอ ๖๕ ผูปฏิบัติงานผูใดขาดงานในวันทํางานโดยไมไดรับอนุญาตใหลาผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
สําหรับวันท่ีขาดงานนั้น 

ขอ ๖๖ การคํานวณเงินเดือนหรือคาจางของผูปฏิบัติงาน ใหคํานวณเปนรายวัน โดยใหคิดสามสิบวัน
เปนหนึ่งเดือนและเจ็ดชั่วโมงเปนหนึ่งวัน 

หมวด ๑๑ 
จริยธรรมสําหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๖๗ ผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตนอยูในจริยธรรมตามระเบียบท่ีผูอํานวยการ อ.ส.ค. กําหนด 

หมวด ๑๒ 
วินัย 

ขอ ๖๘ ผูปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติตามวินัยดังตอไปนี้ 
(๑) ไมดูหม่ิน เหยียดหยาม ขมเหง เพ่ือรวมงาน หรือผูมาติดตอในกิจารอันเก่ียวกับหนาท่ีงาน 

ใน อ.ส.ค. 
(๒) อุทิศเวลาของตนใหแก อ.ส.ค. จะละท้ิงหนาท่ีหรือทอดท้ิงหนาท่ีไมได 
(๓) ปฏิบัติหนาท่ีการงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเปนท่ีไววางใจของผูบังคับบัญชา 
(๔) ไมกระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนหรือผูอ่ืนในกิจการของ อ.ส.ค. 
(๕) รักษาความลับของทางราชการและกิจการของ อ.ส.ค. 
(๖) ตองเคารพเชื่อฟงหรือไมแสดงกิริยากระดางกระเดื่องตอผูบังคับบัญชา 
(๗) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่ง 

อ.ส.ค. 
(๘) ไมกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาข้ึนไปเปนผูสั่ง 

ใหกระทํา 
(๙) ไมรายงานเท็จ หรือเสนอความเห็นท่ีไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
(๑๐) ไมกระทําหรือเก่ียวของหรือมีกิจการใดๆ ท่ีนาเชื่อไดวาเปนผูมีสวนรวมในการประกอบการคา

อันมีสถานะเปนทํานองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน หรือเปนผูถือหุน 
หรือเปนหุนสวน หรือเปนกรรมการในกิจการอ่ืนซ่ึงมีสภาพทํานองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. อันมีลักษณะแขงขันหรือ
ทําให อ.ส.ค. เสียประโยชน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการ 

(๑๑) ไมปฏิบัติตนขัดศีลธรรมอันดี หรือความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือมีหนี้สินลนพนตัว 
หรือเลนการพนัน หรือกระทําความผิดอาญา หรือกระทําการใดๆ อันอาจเปนทางเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีในตําแหนง
หนาท่ีการงาน 

(๑๒) รักษาความสามัคคีระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
(๑๓) ตอนรับใหความสะดวก ความเปนธรรมและการสงเคราะหแกผูท่ีมาติดตอในกิจการอันเก่ียวกับ

หนาท่ีการงานโดยไมชักชาดวยความสุภาพเรียบรอย 
(๑๔) สนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
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(๑๕) ตองไมเสพสุรา หรือสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาอยางอ่ืนและมีอาการมึนเมาในเวลาปฏิบัติหนาท่ี
และไมเปนผูมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด 

(๑๖) ตองกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะและรวดเร็วใหเกิดผลดีและ
ความกาวหนาแก อ.ส.ค. อีกท้ังตองเอาใจใส ระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของ อ.ส.ค. 

ขอ ๖๙ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสงเสริม และดูแลระมัดระวังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย 
ถาผูบังคับบัญชารูวาผูใตบังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินัยจะตองดําเนินการทางวินัยทันที ถาเห็นวาผูนั้นกระทําผิด
วินัยท่ีจะตองไดรับโทษและอยูในอํานาจของตนท่ีจะลงโทษไดใหสั่งลงโทษ แตถาเห็นวาผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูง
กวาท่ีตนมีอํานาจสั่งลงโทษใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูกระทําผิดวินัยชั้นเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณาสั่งลงโทษตาม
ควรแกกรณี 

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีตามขอนี้โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
ขอ ๗๐ ผูปฏิบัติงาน ตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนถือวาผูนั้นกระทําผิดจักตองรับ

โทษตามลักษณะแหงความผิดตามควรแกกรณี 
ผูบังคับบัญชามีอํานาจบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยโดยเครงครัดรวมท้ัง

การลงโทษจะตองพิจารณาดวยความเปนธรรม 

หมวด ๑๓ 
การสอบสวนและการลงโทษ 

ขอ ๗๑ โทษผิดวินัยของผูปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
(๑) ไลออก 
(๒) เลิกจาง 
(๓) ตัดเงินเดือน 
(๔) ภาคทัณฑ 
ขอ ๗๒ ผูปฏิบัติงานกระทําดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหไลออก 
(๑) ทําความผิดคดีอาญาตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตคดีลหุโทษหรือคดี 

ท่ีตองโทษเทียบเทาคดีลหุโทษหรือคดีท่ีไดกระทําโดยประมาท 
(๒) ทุจริตตอหนาท่ี 
(๓) ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาท่ีสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของ อ.ส.ค. และ

การขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุให อ.ส.ค. เสียหายอยางรายแรง 
(๔) จงใจ ทําให อ.ส.ค. เสียหายอยางรายแรง 
(๕) เปดเผยความลับของทางราชการ หรือกิจการของ อ.ส.ค. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการหรือ 

อ.ส.ค. อยางรายแรง 
(๖) ละท้ิงหนาท่ีการงานเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย หรือละท้ิงหนาท่ีการงานเกินกวาเจ็ดวัน

ติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๗) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของ อ.ส.ค. เปนเหตุให อ.ส.ค. เสียหายอยางรายแรง 
ขอ ๗๓ การลงโทษเลิกจางนอกจากตามขอ ๒๖ แลว ใหกระทําไดในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานกระทํา

ความผิดวินัยเปนเหตุใหเสียหายแก อ.ส.ค. แตไมถึงรายแรงตามกรณีความผิด ดังนี้ 
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(๑) รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไมสุจริตตอผูบังคับบัญชา 
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับของ อ.ส.ค. 
(๓) ละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุอันสมควร โดยในปงบประมาณเดียวกันผูบังคับบัญชาไดตักเตือนเปน

หนังสือมาแลว 
(๔) ประมาทเลินเลอในหนาท่ี โดยในปงบประมาณเดียวกันผูบังคับบัญชาไดตักเตือนเปนหนังสือแลว 
(๕) ทะเลาะวิวาทกับผูรวมงาน โดยในปงบประมาณเดียวกันผูบังคับบัญชาไดตักเตือนเปนหนังสือ

แลว 
(๖) ประพฤติตนขัดตอศีลธรรมอันดี และความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือมีหนี้สินลนพนตัว 

หรือเลนการพนัน หรือกระทําความผิดอาญา หรือกระทําอ่ืนใดอันอาจเปนท่ีเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิในตําแหนงหนาท่ี 
การงาน 

ขอ ๗๔ ผูปฏิบัติงานใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามขอ ๖๘ ตามขอ ๗๒ ยกเวน (๑) และ (๖) 
และตามขอ ๗๓ ใหตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไมชักชา 

ขอ ๗๕ ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ มีอํานาจสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดวินัย 

(๑) ประธานกรรมการ สําหรับผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ 
หรือผูปฏิบัติงานอ่ืนท่ีมีความผิดวินัยรวมดวย 

(๒) ผูอํานวยการ สําหรับผูดํารงตําแหนง ตั้งแตระดับหัวหนาฝาย, สํานัก/ผูจัดการฝาย, สํานักงาน 
หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาลงมาทุกตําแหนง ท้ังนี้ผูอํานวยการอาจมอบอํานาจใหหัวหนาฝาย, 
สํานัก/ผูจัดการฝาย, สํานักงานเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไดตามควร 
แกกรณีแหงความผิด 

ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานผูใดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. มีสิทธิเสนอผูแทนหนึ่งคนเปนกรรมการสอบสวน 

ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด 
ขอ ๗๖ ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามขอ ๗๒ (๑) และ ๗๒ (๖) หรือผูปฏิบัติงานผูกระทํา

ความผิดวินัยไดใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาผูอํานวยการจะสั่งลงโทษโดยไมตองสอบสวนก็ได 
ขอ ๗๗ ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง และใหความเปนสัตยวา

กระทําผิดแตยังไมถึงกับตองถูกไลออก หรือมีเหตุอันสมควรลดหยอนจะสั่งเลิกจางก็ได 
ขอ ๗๘ ผูปฏิบัติงาน ถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาหรือถูกกลาวหาวา

กระทําผิดอาญาซ่ึงคดีอาญานั้น อ.ส.ค. เปนผูเสียหาย หรือคดีอาญานั้นเปนเหตุท่ีเกิดข้ึนในบริเวณ อ.ส.ค. เวนแตคดีลหุ
โทษหรือคดีท่ีตองโทษเทียบเทาคดีลหุโทษ หรือคดีท่ีไดกระทําโดยประมาท ถาจะใหผูนั้นอยูปฏิบัติงานตอไปอาจเปน
การเสียหายตอ อ.ส.ค. ใหสั่งพักงานผูนั้นจนกวาผลการพิจารณาจะถึงท่ีสุดก็ได 

ขอ ๗๙ ภายใตบังคับขอ ๗๘ ใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ มีอํานาจสั่งใหผูปฏิบัติงานพักงาน 
(๑) ประธานกรรมการ สําหรับผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการ รองผู อํานวยการ ผูชวย

ผูอํานวยการ และตําแหนงหัวหนาแผนกหรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาข้ึนไปทุกตําแหนง 
(๒) ผูอํานวยการ สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือตําแหนงเรียกชื่ออยาง

อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาลงมาทุกตําแหนง 

 



-๑๖- 
 

ขอ ๘๐ เม่ือการพิจารณาสอบสวนเสร็จสิ้นหรือคดีถึงท่ีสุดผลปรากฏวาผูถูกพักงาน มิไดกระทํา
ความผิด หรือกระทําความผิดไมถึงกับเลิกจางหรือไลออก และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากงานดวยเหตุอ่ืน ให อ.ส.ค. 
รับผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม หรือในตําแหนงระดับเดียวกันท่ีตองใชคุณสมบัติเฉพาะท่ีผูนั้นมีอยู โดยใหผู
ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้มีอํานาจสั่งการ 

(๑) ประธานกรรมการ สําหรับผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการ รองผู อํานวยการ ผูชวย
ผูอํานวยการ และตําแหนงหัวหนาแผนกหรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาข้ึนไปทุกตําแหนง 

(๒) ผูอํานวยการ สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีดํารงตําแหนงต่ํากวาหัวหนาแผนกหรือตําแหนงเรียกชื่ออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาลงมาทุกตําแหนง 

ในกรณีท่ีปรากฏวาผูถูกสั่งพักงานมีความผิดท่ีจะตองถูกลงโทษเลิกจางหรือไลออกก็ใหเปลี่ยนแปลง
คําสั่งพักงาน เปนคําสั่งเลิกจางหรือไลออกแลวแตกรณี 

ขอ ๘๑ ผูปฏิบัติงานกระทําความผิดวินัยแตยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษไลออกหรือเลิกจาง
ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือถาเห็นวามีเหตุอันควรลดหยอน หรือเปนกรณีกระทําผิดเล็กนอยจะตักเตือน
เปนหนังสือก็ได โดยระบุในหนังสือตักเตือนวา หากทําผิดซํ้าอีกภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีทราบหนังสือตักเตือนจะถูก
ลงโทษวินัยสถานหนัก 

ขอ ๘๒ การลงโทษทางวินัยผูปฏิบัติงานท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกหรือตําแหนงเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาข้ึนไปทุกตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

ขอ ๘๓ การสั่งลงโทษทางวินัยผูใตบังคับบัญชาใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามระเบียบท่ี
ผูอํานวยการ อ.ส.ค. กําหนด 

ขอ ๘๔ การสั่งพักงาน หรือลงโทษหามกระทําโดยมีผลยอนหลัง 

หมวด ๑๔ 
การจายเงินเดือนคาจางกรณีพักงาน 

ขอ ๘๕ ผูปฏิบัติงานผูใดถูกสั่งพักงาน ใหงดเบิกจายเงินเดือนคาจางนับต้ังแตวันมีคําสั่งใหพักงาน 
เปนตนไป 

กรณีผูปฏิบัติงานซ่ึงถูกสั่งพักงานไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีลวงเลยวันใหพักงานเพราะมิไดรับทราบคําสั่ง 
ใหเบิกจายเงินเดือนคาจางไดไมเกิน ๗ วัน นับแตวันท่ีสงมอบงานเสร็จ หรือวันท่ีทราบหรือควรทราบคําสั่ง 

ขอ ๘๖ เงินเดือนคาจางระหวางพักงานนั้นเม่ือคดีหรือกรณีท่ีถูกกลาวหาถึงท่ีสุดใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ถาปรากฏวาผูปฏิบัติงานซ่ึงถูกสั่งพักงาน มิไดกระทําความผิดใหจายเต็มตามเงินเดือนคาจางท่ีไดรับ

อยูกอนวันพักงาน 
(๒) ถาปรากฏวาผูปฏิบัติงานซ่ึงถูกสั่งพักงาน ไดกระทําความผิดแตถูกลงโทษไมถึงเลิกจางหรือไลออก 

ใหจายไดไมเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนคาจางท่ีไดรับอยูกอนวันพักงาน 
(๓) ถาปรากฏวาผูปฏิบัติงานซ่ึงถูกสั่งพักงาน ไดกระทําความผิดและถูกลงโทษเลิกจางหรือไลออก มิให

จายเงินเดือนคาจาง 
ขอ ๘๗ ถาผูปฏิบัติงานซ่ึงถูกสั่งพักงานตายเสียกอนคดีหรือกรณีท่ีถูกกลาวหาถึงท่ีสุด ใหผูอํานวยการ

พิจารณาและวินิจฉัยตามหลักฐานเทาท่ีมีอยูวาจะจายเงินเดือนคาจางระหวางพักงานโดยอนุโลมตามขอ ๘๖ 

 
 



-๑๗- 
 

หมวด ๑๕ 
การอุทธรณ 

ขอ ๘๘ ผูปฏิบัติงานผูถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยดวยเหตุใดๆ หากเห็นวาตนไมไดรับความเปน
ธรรมใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษนั้นไดตามวิธีการท่ีกําหนดไวในหมวดนี้ 

ขอ ๘๙ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณและใหอุทธรณไดสําหรับ
ตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือมอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

ขอ ๙๐ เพ่ือประโยชนในการอุทธรณ ผูถูกลงโทษอาจขอตรวจ หรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคล หรือเอกสารอ่ืนใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ อ.ส.ค. 
ท่ีจะพิจารณาโดยใหคํานึงถึงผลประโยชนในทางการรักษาวินัยของผูปฏิบัติงาน เหตุผล และความจําเปน เปนเรื่องๆ ไป 
ท้ังนี้ ตองไมขัดตอพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

ขอ ๙๑ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีทราบคําสั่งโดย
อุทธรณตอผูอํานวยการ หรือประธานกรรมการแลวแตกรณี ดังนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูอํานวยการเปนผูสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการ
เปนผูพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 

(๒) ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาอ่ืนเปนผูสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอผูอํานวยการ และใหผูอํานวยการเปนผู
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรไมสามารถอุทธรณตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งใหผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณขยายเวลาออกไปอีกไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีพนกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๙๒ การอุทธรณตามขอ ๙๑ ใหยื่นอุทธรณพรอมดวยสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับตอผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงเปนผูสั่งลงโทษและใหผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณพรอมดวยสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษ และ 
คําชี้แจงของตนถาจะพึงมีตอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามขอ ๙๑ ภายใน ๗ วันนับแตวันไดรับหนังสือ
อุทธรณ 

ขอ ๙๓ ใหผูมีอํานาจตามขอ ๙๑ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
หนังสืออุทธรณและสํานวนการสอบสวนพิจารณาโทษ กรณีไมแลวเสร็จใหขยายเวลาไดไมเกินสามสิบวัน 

ขอ ๙๔ ในกรณีท่ีผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามขอ ๙๑ พิจารณาเห็นวาการสั่งลงโทษ
เหมาะสมแกความผิดแลวก็ใหสั่งยกอุทธรณ หรือถาเห็นวาการสั่งลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหสั่งเพ่ิมโทษ  
ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแกกรณี โดยแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และคําวินิจฉัยดังกลาวใหเปนท่ีสุด 

ขอ ๙๕ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหดําเนินการตามระเบียบท่ีผูอํานวยการ อ.ส.ค. กําหนด 

หมวด ๑๖ 
การรองทุกข 

ขอ ๙๖ ใหผูปฏิบัติงานรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนคนอ่ืนหรือมอบหมายใหคน
อ่ืนรองทุกขแทนไมได เหตุรองทุกขตองเกิดจากผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอผูรองทุกขโดยไมถูกตองหรือ 
ไมปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบ ขอบังคับของ อ.ส.ค. และเปนกรณีท่ีไมมีสิทธิอุทธรณ ใน
การนี้ใหรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบหรือควรทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข 

 



-๑๘- 
 

ขอ ๙๗ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข ระบุความประสงคของการ
รองทุกขลงลายมือชื่อผูรองทุกขยื่นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือกวาผูบังคับบัญชาท่ีทําใหเกิดเหตุรองทุกขหนึ่งข้ัน 

ในกรณีท่ีเหตุรองทุกขเกิดจากผูอํานวยการใหยื่นตอประธานกรรมการ อ.ส.ค. 
ขอ ๙๘ ใหผูบังคับบัญชาท่ีไดรับการรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองทุกขนั้น แลวแจงคําวินิจฉัยใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยการรองทุกขให
ถือเปนยุติจะรองทุกขตอไปอีกไมได 

ขอ ๙๙ การรองทุกขใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการ อ.ส.ค. กําหนด 

หมวด ๑๗ 
คาชดเชยและเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน 

ขอ ๑๐๐ การจายคาชดเชยแกผูปฏิบัติงานซ่ึงเลิกจางใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายซ่ึงมีผลบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจ 

ขอ ๑๐๑ การจายเงินตอบแทนความชอบในการทํางานแกผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดไวในกฎหมายซ่ึงมีผลบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๑๐๒ การใดๆ ซ่ึงไดอนุมัติแตงตั้งไวกอน หรืออยูในระหวางดําเนินการในวันท่ีขอบังคับนี้มีผล
บังคับใชใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องนั้นๆ ท่ีกําหนดในขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งเดิมตอไป
จนกวาจะแลวเสร็จ 

เม่ือขอบังคับนี้มีผลบังคับใช และยังไมมีระเบียบ คําสั่งหรือหลักเกณฑในเรื่องใดซ่ึงอาจจะตองออก
ตามความในขอบังคับนี้ออกใชบังคับ ใหนําหลักเกณฑท่ีกําหนดในมติคณะกรรมการ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของ 
อ.ส.ค. ซ่ึงมีอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ในเรื่องนั้นๆ มาบังคับโดยอนุโลม จนกวาจะไดออกระเบียบ คําสั่ง 
หรือหลักเกณฑตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๐๓ ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือท่ีมิไดระบุไวในขอบังคับนี้ให
ผูอํานวยการเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๙- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบังคับฯ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ใหไว ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 

(ลงนาม) ธวชัชัย สําโรงวัฒนา 

(นายธวัชชัย สาํโรงวฒันา) 

ประธานกรรมการ 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 

ใหไว ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

(ลงนาม) ธวชัชัย สําโรงวัฒนา 

(นายธวัชชัย สาํโรงวฒันา) 

ประธานกรรมการ 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

(ลงนาม) ธวชัชัย สําโรงวัฒนา 

(นายธวัชชัย สาํโรงวฒันา) 

ประธานกรรมการ 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

(ลงนาม) ธวชัชัย สําโรงวัฒนา 

(นายธวัชชัย สาํโรงวฒันา) 

ประธานกรรมการ 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

(ลงนาม) อภิชาต จงสกุล 

(นายอภิชาต จงสกุล) 

ประธานกรรมการ 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๙ 

ใหไว ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

(ลงนาม) ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 

(นายศักดิช์ัย ศรีบุญซื่อ) 

ประธานกรรมการ 

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

 

 



 ๑ 

บัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือน 
แยกตามกลุมงานและระดับของพนักงาน - ลูกจาง องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

แนบทายขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ระดับ 

บัญชีอัตราเงินเดือนแยกตามกลุมงาน 

กลุมท่ี ๑ กลุมท่ี ๒ กลุมท่ี ๓ กลุมท่ี ๔ กลุมท่ี ๕ 

 กลุมบริการ กลุมปฏิบัติงาน กลุมวิชาชีพเฉพาะ กลุมวิชาการ กลุมบริหาร 

(ต่ําสุด - สูงสุด) (ต่ําสุด - สูงสุด) (ต่ําสุด - สูงสุด) (ต่ําสุด - สูงสุด) (ต่ําสุด - สูงสุด) 

ล. ชั้น (๑) ๙,๐๔๐ - ๑๖,๘๓๐         

ล. ชั้น (๒) ๙,๐๔๐ - ๒๐,๐๓๐         

ล. ชั้น (๓) ๙,๐๔๐ - ๒๔,๐๐๐         

๑   ๙,๐๔๐ - ๒๕,๕๔๐       

๒   ๑๐,๑๕๐ - ๓๐,๘๙๐       

๓   ๑๒,๐๐๐ - ๓๙,๙๕๐       

๔   ๑๕,๐๐๐ - ๔๘,๕๗๐ ๑๕,๐๐๐ - ๔๘,๕๗๐     

๕   ๑๕,๘๙๐ - ๖๒,๙๐๐ ๑๕,๘๙๐ - ๖๒,๙๐๐     

๖     ๑๖,๘๓๐ - ๖๙,๘๔๐ ๑๖,๘๓๐ - ๖๙,๘๔๐ ๑๖,๘๓๐ - ๖๙,๘๔๐ 

๗     ๑๗,๘๓๐ - ๗๖,๙๕๐ ๑๗,๘๓๐ - ๗๖,๙๕๐ ๑๗,๘๓๐ - ๗๖,๙๕๐ 

๘     ๒๔,๐๐๐ - ๙๑,๘๒๐ ๒๔,๐๐๐ - ๙๑,๘๒๐ ๒๔,๐๐๐ - ๙๑,๘๒๐ 

๙         ๓๗,๕๐๐ - ๙๙,๙๗๐ 

๑๐         ๓๗,๕๐๐ - ๑๑๓,๕๒๐ 
 

 

 
  

 

 

 
 

บัญชีหมายเลข ๑ 

๑ บัญชีหมายเลข ๑ แกไขเพ่ิมเตมิโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

 
 



 

๑ 

บัญชีตําแหนงและข้ันเงินเดือนคาจางของพนักงาน - ลูกจาง องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
แนบทายขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ระดับ   อัตราเงินเดือนคาจาง 

  ตําแหนง ข้ันต่ําถึงข้ันสูง 

ชั้น   ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

ล. ชั้น (๑) พนักงานบริการ ๙,๐๔๐ ๑๖,๘๓๐ 

ล. ชั้น (๒) ผูชวยเจาพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย 

๙,๐๔๐ ๒๐,๐๓๐   ผูชวยเจาพนักงานเกษตร 

  พนักงานรับน้ํานมดิบ 

ล. ชั้น (๓) พนักงานขับรถ 

๙,๐๔๐ ๒๔,๐๐๐ 

  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

  ผูชวยชาง 

  ผูชวยเจาพนักงานผลิต 

  ผูชวยเจาพนักงานควบคุมคุณภาพ 

๑ เจาพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย 

๙,๐๔๐ ๒๕,๕๔๐ 

  เจาพนักงานควบคุมคุณภาพ 

  พนักงานขับรถ 

  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

  พนักงานบริการ 

๒ เจาพนักงานธุรการ 

๑๐,๑๕๐ ๓๐,๘๙๐ 

  เจาพนักงานพัสดุ 

  ชางศิลป 

  ชางโยธา 

  ชางอิเล็กโทรนิกส 

  ชางเครื่องกล 

  เจาพนักงานคอมพิวเตอร 

  เจาพนักงานการตลาด 

  เจาพนักงานบัญชีและการเงิน 

  เจาพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย 

บัญชีหมายเลข ๒ 

๑ บัญชีหมายเลข ๒ แกไขเพ่ิมเตมิโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

๑ 
 



 

ระดับ   อัตราเงินเดือนคาจาง 

  ตําแหนง ข้ันต่ําถึงข้ันสูง 

ชั้น   ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

  เจาพนักงานเกษตร 

  เจาพนักงานผลิต 

  เจาพนักงานควบคุมคุณภาพ 

๓ เจาพนักงานธุรการ 

๑๒,๐๐๐ ๓๙,๙๕๐ 

  เจาหนาท่ีพยาบาล 

  เจาพนักงานพัสดุ 

  ชางศิลป 

  ชางโยธา 

  ชางอิเล็กโทรนิกส 

  ชางเครื่องกล 

  เจาพนักงานคอมพิวเตอร 

  เจาพนักงานการตลาด 

  เจาพนักงานบัญชีและการเงิน 

  เจาพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย 

  เจาพนักงานเกษตร 

  เจาพนักงานผลิต 

  เจาพนักงานควบคุมคุณภาพ 

๔ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๕,๐๐๐ ๔๘,๕๗๐ 

  เจาหนาท่ีพยาบาล 

  นักวิชาการเผยแพร 

  บรรณารักษ 

  นักทรัพยากรบุคคล 

  นักวิชาการตรวจสอบ 

  นักวิชาการพัสดุ 

  นายชางศิลป 

  นายชางโยธา 

  นายชางอิเล็กโทรนิกส 

๒ 
 



 

ระดับ   อัตราเงินเดือนคาจาง 

  ตําแหนง ข้ันต่ําถึงข้ันสูง 

ชั้น   ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

  นายชางเครื่องกล 

  สถาปนิก 

  วิศวกร 

  วิศวกรโยธา 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  นักวิเคราะหงบประมาณ 

  นักวิชาการการตลาด 

  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 

  นิติกร 

  เศรษฐกร 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

  เจาพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย 

  นักวิชาการการเกษตร 

  นักวิชาการผลิตภัณฑ 

  นักวิทยาศาสตร 

  เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

๕ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๕,๘๙๐ ๖๒,๙๐๐ 

  เจาหนาท่ีพยาบาล 

  นักวิชาการเผยแพร 

  บรรณารักษ 

  นักทรัพยากรบุคคล 

  นักวิชาการตรวจสอบ 

  นักวิชาการพัสดุ 

  นายชางศิลป 

  นายชางโยธา 

  นายชางอิเล็กโทรนิกส 

  นายชางเครื่องกล 

๓ 
 



 

ระดับ   อัตราเงินเดือนคาจาง 

  ตําแหนง ข้ันต่ําถึงข้ันสูง 

ชั้น   ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

  สถาปนิก 

  วิศวกร 

  วิศวกรโยธา 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  นักวิเคราะหงบประมาณ 

  นักวิชาการการตลาด 

  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 

  นิติกร 

  เศรษฐกร 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

  เจาพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย 

  นายสัตวแพทย 

  นักวิชาการสัตวบาล 

  นักวิชาการการเกษตร 

  นักวิชาการผลิตภัณฑ 

  นักวิทยาศาสตร 

  เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

๖ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

๑๖,๘๓๐ ๖๙,๘๔๐ 

  เจาหนาท่ีพยาบาล 

  นักวิชาการเผยแพร 

  บรรณารักษ 

  นักทรัพยากรบุคคล 

  นักวิชาการตรวจสอบ 

  นักวิชาการพัสดุ 

  นายชางศิลป 

  นายชางโยธา 

  นายชางอิเล็กโทรนิกส 

๔ 
 



 

ระดับ   อัตราเงินเดือนคาจาง 

  ตําแหนง ข้ันต่ําถึงข้ันสูง 

ชั้น   ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

  นายชางเครื่องกล 

  สถาปนิก 

  วิศวกร 

  วิศวกรโยธา 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

  นักวิเคราะหงบประมาณ 

  นักวิชาการการตลาด 

  นักวิชาการบัญชีและการเงิน 

  นิติกร 

  เศรษฐกร 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

  เจาพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย 

  นายสัตวแพทย 

  นักวิชาการสัตวบาล 

  นักวิชาการการเกษตร 

  นักวิชาการผลิตภัณฑ 

  นักวิทยาศาสตร 

  เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

  นักวิชาการ 

  หัวหนาแผนก 

๗ นายสัตวแพทย 

๑๗,๘๓๐ ๗๖,๙๕๐   นักวิชาการ 

  หัวหนากอง 

๘ นักวิชาการ 
๒๔,๐๐๐ ๙๑,๘๒๐ 

  หัวหนาฝาย/สํานัก/สํานักงาน 

๙ ผูชวยผูอํานวยการ ๓๗,๕๐๐ ๙๙,๙๗๐ 

๑๐ รองผูอํานวยการ ๓๗,๕๐๐ ๑๑๓,๕๒๐ 

๕ 
 



 
๑ 

บัญชีโครงสรางอัตราเงินเดือนพนักงาน องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
แนบทายขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ข้ัน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ 

1 9,040                   

1.5 9,310                   

2 9,580                   

2.5 9,870                   

3 10,150 10,150                 

3.5 10,440 10,440                 

4 10,740 10,740                 

4.5 11,040 11,040                 

5 11,350 11,350                 

5.5 11,670 11,670                 

6 12,000 12,000 12,000               

6.5 12,340 12,340 12,340               

7 12,690 12,690 12,690               

7.5 13,050 13,050 13,050               

8 13,410 13,410 13,410               

8.5 13,790 13,790 13,790               

9 14,160 14,160 14,160               

9.5 14,590 14,590 14,590               

10 15,000 15,000 15,000 15,000             

10.5 15,440 15,440 15,440 15,440             

11 15,890 15,890 15,890 15,890 15,890           

11.5 16,350 16,350 16,350 16,350 16,350           

12 16,830 16,830 16,830 16,830 16,830 16,830         

12.5 17,330 17,330 17,330 17,330 17,330 17,330         

13 17,830 17,830 17,830 17,830 17,830 17,830 17,830       

13.5 18,370 18,370 18,370 18,370 18,370 18,370 18,370       

14 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900       

บัญชีหมายเลข ๓ 

๑ บัญชีหมายเลข ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

๑ 
 



 

ข้ัน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ 

14.5 19,460 19,460 19,460 19,460 19,460 19,460 19,460       

15 20,030 20,030 20,030 20,030 20,030 20,030 20,030       

15.5 20,640 20,640 20,640 20,640 20,640 20,640 20,640       

16 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250 21,250       

16.5 21,920 21,920 21,920 21,920 21,920 21,920 21,920       

17 22,580 22,580 22,580 22,580 22,580 22,580 22,580       

17.5 23,290 23,290 23,290 23,290 23,290 23,290 23,290       

18 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000     

18.5 24,760 24,760 24,760 24,760 24,760 24,760 24,760 24,760     

19 25,540 25,540 25,540 25,540 25,540 25,540 25,540 25,540     

19.5   26,370 26,370 26,370 26,370 26,370 26,370 26,370     

20   27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200     

20.5   28,080 28,080 28,080 28,080 28,080 28,080 28,080     

21   28,980 28,980 28,980 28,980 28,980 28,980 28,980     

21.5   29,920 29,920 29,920 29,920 29,920 29,920 29,920     

22   30,890 30,890 30,890 30,890 30,890 30,890 30,890     

22.5     31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900     

23     32,930 32,930 32,930 32,930 32,930 32,930     

23.5     34,040 34,040 34,040 34,040 34,040 34,040     

24     35,150 35,150 35,150 35,150 35,150 35,150     

24.5     36,330 36,330 36,330 36,330 36,330 36,330     

25     37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 

25.5     38,720 38,720 38,720 38,720 38,720 38,720 38,720 38,720 

26     39,950 39,950 39,950 39,950 39,950 39,950 39,950 39,950 

26.5       41,210 41,210 41,210 41,210 41,210 41,210 41,210 

27       42,480 42,480 42,480 42,480 42,480 42,480 42,480 

27.5       43,890 43,890 43,890 43,890 43,890 43,890 43,890 

28       45,290 45,290 45,290 45,290 45,290 45,290 45,290 

28.5       46,930 46,930 46,930 46,930 46,930 46,930 46,930 

๒ 
 



 

ข้ัน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ 

29       48,570 48570 48,570 48,570 48,570 48,570 48,570 

29.5         50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

30         51,170 51,170 51,170 51,170 51,170 51,170 

30.5         52,820 52,820 52,820 52,820 52,820 52,820 

31         54,480 54,480 54,480 54,480 54,480 54,480 

31.5         5๖,150 5๖,150 5๖,150 5๖,150 5๖,150 5๖,150 

32         57,830 57,830 57,830 57,830 57,830 57,830 

32.5         59,510 59,510 59,510 59,510 59,510 59,510 

33         61,210 61,210 61,210 61,210 61,210 61,210 

33.5         62,900 62,900 62,900 62,900 62,900 62,900 

34           64,630 64,630 64,630 64,630 64,630 

34.5           66,350 66,350 66,350 66,350 66,350 

35           68,090 68,090 68,090 68,090 68,090 

35.5           69,840 69,840 69,840 69,840 69,840 

36             71,610 71,610 71,610 71,610 

36.5             73,370 73,370 73,370 73,370 

37             75,170 75,170 75,170 75,170 

37.5             76,950 76,950 76,950 76,950 

38               78,760 78,760 78,760 

38.5               80,560 80,560 80,560 

39               82,400 82,400 82,400 

39.5               84,230 84,230 84,230 

40               86,110 86,110 86,110 

40.5               87,970 87,970 87,970 

41               89,890 89,890 89,890 

41.5               91,820 91,820 91,820 

42                 93,810 93,810 

42.5                 95,810 95,810 

43                 97,890 97,890 

๓ 
 



 

ข้ัน ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ระดับ ๙ ระดับ ๑๐ 

43.5                 99,970 99,970 

44                   102140 

44.5                   104,310 

45                   106,550 

45.5                   108,810 

46                   111,160 

46.5                   113,520 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 
 



 

๑ 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางประจํา องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
แนบทายขอบังคับ อ.ส.ค. วาดวยการพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ชั้น ล.ชั้น ๑ ล.ชั้น ๒ ล.ชั้น ๓ 

1 9,040 9,040 9,040 

1.5 9,310 9,310 9,310 

2 9,580 9,580 9,580 

2.5 9,870 9,870 9,870 

3 10,150 10,150 10,150 

3.5 10,440 10,440 10,440 

4 10,740 10,740 10,740 

4.5 11,040 11,040 11,040 

5 11,350 11,350 11,350 

5.5 11,670 11,670 11,670 

6 12,000 12,000 12,000 

6.5 12,340 12,340 12,340 

7 12,690 12,690 12,690 

7.5 13,050 13,050 13,050 

8 13,410 13,410 13,410 

8.5 13,790 13,790 13,790 

9 14,160 14,160 14,160 

9.5 14,590 14,590 14,590 

10 15,000 15,000 15,000 

10.5 15,440 15,440 15,440 

11 15,890 15,890 15,890 

11.5 16,350 16,350 16,350 

12 16,830 16,830 16,830 

12.5 
 

17,330 17,330 

13 
 

17,830 17,830 

13.5 
 

18,370 18,370 

14 
 

18,900 18,900 

บัญชีหมายเลข ๔ 

๑ บัญชีหมายเลข ๔ แกไขเพ่ิมเตมิโดย ขอบังคับองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย วาดวยการพนักงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

๑ 
 



 

ชั้น ล.ชั้น ๑ ล.ชั้น ๒ ล.ชั้น ๓ 

14.5 
 

19,460 19,460 

15 
 

20,030 20,030 

15.5 
  

20,640 

16 
  

21,250 

16.5 
  

21,920 

17 
  

22,580 

17.5 
  

23,290 

18 
  

24,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 
 


