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ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการอันสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  17  (14)  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า   
พ.ศ.  2560  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ชื่อระเบียบ 
ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  2561” 
ข้อ 2 การมีผลใช้บังคับ 
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 นิยาม 
ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“รองเลขาธกิาร”  หมายความว่า  รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ผู้ช่วยเลขาธิการ”  หมายความว่า  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของสํานักงาน 
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  

ของปีถัดไป  และใหใ้ช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน   
ข้อ 4 ผู้รักษาการ 
ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

ข้อ 5 นโยบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานต้องเป็นไปเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน  
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  พัฒนาให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนโดยความสะดวก  รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ  และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ  ควบคู่กับ 
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานตามระบบคุณธรรม  โดยต้องมีกลไกป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ   
หรือกระทําการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  หรือกระบวนการแต่งตั้ง
พิจารณาความดีความชอบของพนักงานซึ่งสํานักงานต้องดําเนินการตามแนวทาง  ดังต่อไปนี้ 

(1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน  หรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  โดยยึดหลักความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ต้องมีวาระการหมุนเวียนงานที่เก้ือกูลความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 

(2) การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนขั้น  และการให้ประโยชน์อื่นแก่พนักงาน   
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม  โดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  ความประพฤติทางจริยธรรม  โดยจะนํา
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองของพนักงานมาประกอบการพิจารณามิได้ 

(3) การดําเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(4) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
การเลือกปฏิบัติตามวรรคแรก  ให้รวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล  ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่าง

ในเร่ืองถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

หมวด  2 
การกํากับดูแลและการบังคับบัญชา 

 
 

ข้อ 6 การบังคับบัญชา 
ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่งของสํานักงาน 
ข้อ 7 อํานาจและหน้าที่ของเลขาธิการ 
เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ประกาศ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และมติของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  
ตลอดจนให้พนักงานออกจากตําแหน่ง 

(2) ออกประกาศ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  และคําสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ลูกจ้าง  รวมทั้งการปฏิบัติงานของสํานักงาน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  
และมติของคณะกรรมการ 
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(3) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อให้คําปรึกษาหรือปฏิบัติงานเฉพาะอย่างตามที่เลขาธิการ
มอบหมาย  ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หมวด  3 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 8 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
บุคคลที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(1) คุณสมบัติทั่วไป 
 1) สัญชาติไทย 
 2) มีอายุไม่ต่ํากว่า  18  ปี 
 3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 4) สามารถทํางานให้กับสํานักงานได้เต็มเวลาตามวันเวลาทําการที่สํานักงานกําหนด 
 5) มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่สํานักงานต้องการ 
(2) ลักษณะต้องห้าม 
 1) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

 2) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นใด 
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสม

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 6) ไม่เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ได้แก่  โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะ 

ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ 
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  หรือโรคพิษสุราเร้ือรัง 

 7) ไม่เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  ยกเว้นในขณะดํารงตําแหน่งเป็น 
ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว  ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตาม 
จารีตประเพณี 
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 8) ไม่เคยได้รับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 9) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ที่ปรึกษา  หรือผู้จัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอื่นใด
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ข้อ 9 ข้อกําหนดคุณสมบัติพนักงาน 
ผู้ที่เป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  ตลอดเวลาท่ีเป็น

พนักงาน 
ข้อ 10 การแสดงตัวของพนักงาน 
บัตรประจําตัวพนักงาน  หรือสัญลักษณ์แสดงตัวของพนักงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 11 ความหมายของตําแหน่งและระดับขั้นของตําแหน่ง 
การกําหนดตําแหน่งของพนักงานเป็นไปเพื่อแบ่งกลุ่มตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

อันสัมพันธ์และคล้ายคลึงกัน  และระดับขั้นของตําแหน่งแสดงถึงช่วงอัตราของเงินเดือน  เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 12 การปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  และคําบรรยายลักษณะงาน 

ในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

หมวด  4 
พนักงานและลูกจ้าง 

 
 

ข้อ 13 ประเภทผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 
เพื่อให้การดําเนินกิจการของสํานักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  และอิสระ   

บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ให้แบ่งผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) พนักงาน  ได้แก่  บุคคลท่ีสํานักงานบรรจุเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

เพื่อปฏิบัติงานประจําสํานักงานภายหลังจากพ้นระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 
(๒) ลูกจ้าง  ได้แก่  บุคคลที่สํานักงานตกลงจ้างให้ปฏิบัติงาน  ตามกําหนดระยะเวลาจ้าง 

ในสัญญาจ้าง  โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
ข้อ 14 ตําแหน่งของพนักงาน 
ตําแหน่งงานของพนักงานแบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(1) ตําแหน่งบริหาร 
 1) ระดับสูง  คือ  รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  ผู้ตรวจสอบภายใน 
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 2) ระดับต้น  คือ  ผู้อํานวยการฝ่าย  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(2) ตําแหน่งอํานวยการ  คือ  หัวหน้ากลุ่ม  หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

(3) ตําแหน่งปฏิบัติงาน  คือ 
 1) นักทรัพยากรบุคคล 
 2) นักตรวจสอบภายใน 
 3) นักการเงินและการบัญชี 
 4) นักจัดซื้อและการพัสดุ 
 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6) นักวางแผนโครงการ 
 7) นักจัดการงาน 
 8) นักองค์กรสัมพันธ์ 
 9) นักการต่างประเทศ 
 10) นักสืบสวนสอบสวน 
 11) นิติกร 
 12) นักวิเคราะห์ธุรกิจ 
 13) นักเทคโนโลยี 
 โดยระดับตําแหน่งปฏิบัติงานมี  5  ระดับขั้น  คือ  ระดับทั่วไป  ระดับต้น  ระดับกลาง   

ระดับอาวุโส  และระดับเชี่ยวชาญ  ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ข้อ 15 การจัดสรรอัตรากําลัง 
สํานักงานจะมีผู้ปฏิบัติงานในประเภทใด  ตําแหน่งใด  ส่วนงานใด  และในจํานวนเท่าใดน้ัน   

ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตรากําลังที่สํานักงานประกาศกําหนด  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความจําเป็น  ความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน  อํานาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน 

ข้อ 16 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ให้เลขาธิการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสํานักงาน  โดยคํานึงถึงความจําเป็น   

ความเหมาะสม  ลักษณะงาน  อํานาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน   
ไว้เป็นบรรทัดฐานในทุกตําแหน่งของพนักงาน   

ข้อ 17 คําบรรยายลกัษณะงาน 
ให้เลขาธิการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานรายตําแหน่งที่ มุ่งเน้นบทบาทและผลสัมฤทธิ์   

โดยต้องระบุข้อมูลตําแหน่ง  คุณลักษณะที่จําเป็นของตําแหน่ง  สภาพแวดล้อมของการทํางาน  โครงสร้าง
การบังคับบัญชา  ขอบเขตของงาน  อํานาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  เป็นอย่างน้อย 
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หมวด  5 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ 18 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง 
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และ

สมรรถนะ  โดยยึดหลักความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  และประโยชน์ของสํานักงานเป็นสําคัญ 
ข้อ 19 การสรรหา 
การสรรหาบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดําเนินการเม่ือมีตําแหน่งว่างหรือมีการเพิ่ม

กรอบอัตรากําลัง  โดยจะต้องพิจารณาจากพนักงานของสํานักงานก่อนเป็นลําดับแรก  หากไม่มีพนักงานคนใด 
ผ่านการคัดเลือกให้สรรหาจากบุคคลภายนอกได้ 

ทั้งนี้  ในวาระเร่ิมต้นของสํานักงานให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าด้วยข้าราชการซึ่งสมัครใจเปลี่ยนเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า   
พ.ศ.  2561   

ข้อ 20 การคัดเลือกพนักงานและการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
การคัดเลือกพนักงานและการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  ต้องผ่านการประเมินความรู้

ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  โดยนําปัจจัยด้านประสบการณ์และความประพฤติทางจริยธรรม 
มาพิจารณาประกอบ  ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคําบรรยายลักษณะงานที่กําหนดไว้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ   

ทั้งนี้  เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อให้การดําเนินการสรรหาและคัดเลือก  
หรือการดําเนินการที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 21 ข้อห้ามการบรรจุแต่งตั้ง 
ห้ามมิให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน  หากขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  ๘  (๑)  หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  (๒)  และห้ามมิให้บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งที่มิได้กําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ข้อ 22 การตรวจสอบคุณสมบัติ 
ในกรณีที่ได้แต่งตั้งพนักงานแล้ว  และคณะกรรมการหรือเลขาธิการทราบภายหลังว่า  พนักงานดังกล่าว

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้พนักงานดังกล่าวพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานภายหลังจาก 
ที่สํานักงานได้ตรวจสอบถึงการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามและคณะกรรมการได้พิจารณา 
และมีคําสั่งในการนั้น 
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ข้อ 23 การทดลองปฏิบัติงาน 
บุคคลผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานในตําแหน่งใด  ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า  90  วัน  และสูงสุดไม่เกิน  120  วัน  เว้นแต่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
จะได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน  หรือให้ทดลองปฏิบัติงานเกินกว่า  120  วัน 

เม่ือครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน  ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติงานจัดทํารายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานผู้นั้น  พร้อมเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงเลขาธิการ  เพื่อสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประจําต่อไป  ทั้งนี้  การนับอายุ
การทํางานของพนักงานแรกเข้าบรรจุให้นับตั้งแต่วันที่บรรจุแต่งตั้งเป็นต้นไป  เว้นแต่คณะกรรมการ 
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

ผู้้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากงานเพราะไม่่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  ให้ถือว่าไม่เคยเป็นพนักงานของ
สํานักงาน  แต่่ทั้งนี้ไม่่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่  การรับเงินเดือน  หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ที่ได้รับในระหว่างผู้นั้นทดลองปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด   

ข้อ 24 กระบวนการบรรจุแต่งตั้ง 
การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ

แต่งตั้ง 
ในกรณีแต่งตั้งบุคคลใดที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานของสํานักงานอยู่ก่อนแล้วให้ดํารงตําแหน่งใหม่

ต้องแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งเดิม  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและบุคคลนั้นมีหนังสือยินยอม 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  สํานักงานอาจกําหนดให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่ง 
ซึ่งจําเป็นต้องรักษาความลับของสํานักงาน  ลงนามในสัญญาการรักษาความลับที่สํานักงานกําหนด 
เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ 25 กรณีพนักงานถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการ  บําเหน็จตอบแทน  หรือประโยชน์เก้ือกูลอื่นก็ได้  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ 26 กรณีพนักงานไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
พนักงานผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เม่ือผู้นั้นพ้นจาก

ราชการทหารแล้วโดยไม่มีความเสียหาย  มีสิทธิกลับเข้าเป็นพนักงานของสํานักงานตามเดิมภายใน  180  วัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  โดยให้เลขาธิการพิจารณาบรรจุแต่งตั้ งและให้ได้ รับเงินเดือน   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด   
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พนักงานซึ่งได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสิทธิได้นับวันปฏิบัติงานก่อนถูกสั่ง 
ให้ออกจากงาน  รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และวันปฏิบัติงาน
เม่ือได้รับบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากงาน 

พนักงานซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย 
การรับราชการทหาร  เม่ือได้รับบรรจุแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งแล้วให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในตําแหน่ง 
ที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้  ให้นําข้อ  ๒3  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 27 กรณีพนักงานกลับเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ 
พนักงานผู้ใดออกจากงานไปแล้วโดยไม่ใช่กรณีออกจากงานเพราะกระทําผิดวินัยหรือกรณี 

ออกจากงานในระหว่างทดลองการปฏิบัติงาน  หากกลับเข้ามาสมัครงานและสํานักงานต้องการรับ 
ผู้นั้นเป็นพนักงาน  ให้เลขาธิการส่ังบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด   

ข้อ 28 การให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจําส่วนงานภายในอื่นเป็นการชั่วคราว 
ในกรณีที่มีความจําเป็น  เลขาธิการมีอํานาจส่ังให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ประจําส่วนงานอื่นภายใน

สํานักงานเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจากตําแหน่งเดิมได้ชั่วคราว  ทั้งนี้  ต้องไม่กระทบต่อเงินเดือน 
หรือค่าจ้าง  รวมถึงสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ  ที่เคยได้รับ  ทั้งนี้  ต้องให้เหตุผลประกอบรายตําแหน่งด้วยทุกคร้ัง  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ 29 กรณีพนักงานไม่ยินยอมไปปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือย้าย   
บุคคลใดไม่ยินยอมไปปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือย้ายตามคําสั่งสํานักงาน  

ให้แจ้งเหตุผลและความจําเป็นต่อประธานกรรมการเป็นหนังสือภายใน  7  วันนับแต่วันที่มีคําสั่ง  โดยให้
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองนี้  และคําวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด  หากคําวินิจฉัย 
ที่ถือเป็นที่สุดดังกล่าวกําหนดให้บุคคลไปปฏิบัติงานหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งใด  แต่บุคคลนั้นยังคง 
ไม่ยินยอมไปปฏิบัติงานหรือย้าย  ให้ถือว่าบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานในสํานักงาน  และให้
สํานักงานมีสิทธิเลิกจ้างหรือสั่งให้ออกจากงานได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด 

ข้อ 30 กรณีเลขาธิการผู้เคยเป็นพนักงานประสงค์กลับเข้ามาเป็นพนักงานภายหลังพ้นจาก
ตําแหน่งเลขาธิการ 

พนักงานผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  เม่ือผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการ
โดยไม่มีความเสียหายหรือถูกลงโทษทางวินัย  มีสิทธิกลับเข้ามาเป็นพนักงานตามเดิมภายใน  30  วัน 
นับแต่วันพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการ  โดยให้บรรจุผู้นั้นดํารงตําแหน่งพนักงานไม่ต่ํากว่าตําแหน่งเดิม 
ในระดับเดียวกันซึ่งเคยดํารงอยู่ก่อนไปรับตําแหน่งเลขาธิการในอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนวันที่ 
เข้าดํารงตําแหน่งเลขาธิการ  หากไม่มีตําแหน่งระดับเดียวกันว่าง  ให้เพิ่มอัตรากําลังเฉพาะบุคคลได้  และ
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ให้ตําแหน่งนี้ยุบเลิกไปหลังจากที่พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงาน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ข้อ 31 การแต่งตั้งผู้รักษาการและรักษาการในตําแหน่ง 
การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนและผู้รักษาการในตําแหน่งของสํานักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการมอบอาํนาจ 
ให้ผู้รักษาการแทนและผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งนั้น  

และมีอํานาจหน้าที่อื่นในกรณีที่มีกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใด  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น 
มีอํานาจหน้าที่เช่นว่าในระหว่างรักษาการแทนหรือรักษาการในตําแหน่ง  โดยยังคงได้รับเงินเดือน 
และสิทธิประโยชน์อื่นเช่นเดิมระหว่างการรักษาการแทนหรือการรักษาการในตําแหน่ง 

การรักษาการแทนหรือการรักษาการในตําแหน่งตามวรรคหน่ึง  หากมีระยะเวลาเกินกว่า  15  วัน   
ให้ผู้รักษาการแทนหรือผู้รักษาการในตําแหน่งนั้นมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  และสิทธิประโยชน์อื่น
เช่นเดียวกับตําแหน่งที่ รักษาการแทนหรือรักษาการในตําแหน่งแทนไปจนกว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่ง 
ที่ผู้รักษาการแทนกลับมาปฏิบัติหน้าที่  หรือมีผู้ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ดํารงตําแหน่งนั้น 

หมวด  6 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 
 

ส่วนที่  1 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ 32 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้สํานักงานเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของพนักงาน  ปีละ  1  คร้ัง  โดยประเมิน

การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1  เมษายนถึง  31  มีนาคมของปีถัดไป  จากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
(1) รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
(2) การประเมินสมรรถนะรอบด้าน  (360  องศา) 
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ 33 การใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไปประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลการทดลองปฏิบัติงาน 
(2) การเลื่อนเงินเดือน 
(3) การเลื่อนระดับตําแหน่ง   
(4) การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
(5) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  หรือ 
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(6) เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข้อ 34 การจัดทํารายงานสรุปการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
พนักงานต้องจัดทํารายงานสรุปการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์เป็นรายบุคคลตามแบบที่สํานักงาน

กําหนด  เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ข้อ 35 การประเมินสมรรถนะรอบด้าน  (360  องศา) 
การจัดทําการประเมินสมรรถนะรอบด้าน  (360  องศา)  ของพนักงานให้เป็นไปตามแบบที่

สํานักงานกําหนด  โดยให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเท่าที่จําเป็น 
ข้อ 36 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
เม่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เลขาธิการรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ผลการประเมิน  จากนั้นจึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้รับการประเมินทราบ  หากมีข้อควรพัฒนา  
ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทําความตกลงกับผู้้รับการประเมินเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

ส่วนที่  2 
การเปลี่ยนแปลงเงินเดือน 

 
 

ข้อ 37 การกําหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้สํานักงานตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้สําหรับการกําหนดวงเงินการเลื่อน

เงินเดือนประจําปีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ  8  ของยอดค่าใช้จ่าย 
รวมเก่ียวกับเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ข้อ 38 การงดการเลื่อนเงินเดือนหรือปรับลดยอดวงเงินในกรณีจําเป็น 
ในกรณีปีงบประมาณใดท่ีสํานักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง  อันอาจมี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักงาน  คณะกรรมการอาจมีมติให้งดปรับเพิ่มเงินเดือนประจําปีหรือ
ให้ปรับลดยอดวงเงินได้  โดยต้องเป็นกรณีที่จําเป็นและอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่
สํานักงานเท่านั้น 

ขอ้ 39 การประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือน 
การเลื่อนเงินเดือนประจําปีให้พิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  แต่ต้องไม่เกิน

อัตราเงินเดือนสูงสุดของตําแหน่งงานน้ัน   
หากพนักงานผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบ  ๑๒  เดือนในรอบปีการประเมิน  ให้เลื่อนเงินเดือนของ

พนักงานผู้นั้นตามสัดส่วนระยะเวลาที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  มิให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานซึ่งอยู่ในระหว่าง
การทดลองปฏิบัติงาน  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปีกรณีปกติของพนักงานตําแหน่งบริหาร
ระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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ข้อ 40 การเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ 
เลขาธิการจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปีกรณีปกติให้พนักงานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับ 

การพิจารณาเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนในอัตราร้อยละ  6  ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้นในรอบปีการประเมิน 
ที่ผ่านมา 

ข้อ 41 การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษจากผลการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพสูง 
กรณีพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง  เลขาธิการอาจพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ประจําปีเป็นกรณีพิเศษให้พนักงานผู้นั้นนอกเหนือจากการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนประจําปีกรณีปกติก็ได้  
ทั้งนี้  จํานวนเงินที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ  12  ของเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นในรอบปีการประเมินที่ผ่านมา 

ทั้งนี้  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนประจําปีกรณีปกติของพนักงานตําแหน่งบริหารระดับสูง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

ข้อ 42 หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การเปลี่ยนแปลงเงินเดือน 
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่สํานักงานประกาศกําหนด   
ข้อ 43 กรณีเงินเดือนเต็มขั้น 
กรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนประจําปี

กรณีปกติ  แต่ไม่อาจข้ึนขั้นเงินเดือนได้เนื่องจากเงินเดือนเต็มขั้น  ให้สํานักงานจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
เป็นรายเดือน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หมวด  7 
การเลื่อนขั้น 

 
 

ข้อ 44 การเลื่อนขั้น 
การเลื่อนขั้นของพนักงานตําแหน่งปฏิบัติงานแต่ละคน  ให้เทียบเคียงกับพนักงานอื่นด้วย   

โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้ 
(1) ผลการปฏิบัติงาน 
(2) ความรู้ความสามารถในการดํารงตําแหน่งและสมรรถนะ 
(3) ความประพฤติและการรักษาวินัย 
(4) การพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ 
(5) ผลงานที่ประสบความสําเร็จ 
(6) คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
(7) ผลการทดสอบในกรณีที่เป็นตําแหน่งเฉพาะที่ต้องมีการทดสอบ 
ทั้งนี้  ในการเลื่อนขั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 
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หมวด  8 
สิทธิและประโยชน์ตอบแทน 

 
 

ส่วนที่  1 
วันเวลาทําการ  และวันหยุด 

 
 

ข้อ 45 กําหนดวันเวลาทําการและวันหยุด 
ให้มีวันทําการสัปดาห์ละ  5  วัน  โดยมีกําหนดเวลาทําการวันละ  8  ชั่วโมง  หรือ  480  นาที  

รวมเวลาหยุดพักกลางวัน  1  ชั่วโมง  รวมสัปดาห์ละไม่เกิน  40  ชั่วโมง  ดังนี้ 
(๑) วันทําการ  ได้แก่  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เว้นวันหยุดที่ราชการประกาศกําหนด  หรือตามที่

เลขาธิการประกาศกําหนด 
(๒) เวลาทําการปกติ  ได้แก่  เวลา  08.30  นาฬิกา  ถึง  16.30  นาฬิกา  โดยมีเวลาพัก

ตั้งแต่เวลา  12.00  นาฬิกา  ถึง  13.00  นาฬิกา   
ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าและออกงานตามเวลาทําการปกติตามวรรคหนึ่งได้  ให้พนักงานมีสิทธิ

ย้ายเวลาเข้าและออกงานก่อนหรือหลังเวลาทําการปกติได้ไม่เกิน  1  ชั่วโมงและติดต่อกันไม่เกิน  3  วัน  
โดยไม่ต้องขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้พนักงานผู้นั้นแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบ  โดยอาจแจ้งก่อน
หรือหลังการย้ายเวลาเข้าและออกงานก็ได้ 

หากมีเหตุผลหรือความจําเป็นเร่งด่วน  พนักงานอาจขออนุญาตกําหนดเวลาเข้าและออกงาน 
เป็นเวลาอื่นนอกเหนือไปจากที่กําหนดตามวรรคหน่ึงต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปได้  โดยการกําหนด 
เวลาดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือต่อสํานักงาน  และเม่ือนับเวลาทําการ
แล้วต้องครบตามชั่วโมงการทํางานที่กําหนด 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ 46 วันหยุด 
วันหยุดงานของพนักงาน  แบ่งเป็น  5  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห์  ได้แก่  วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
(๒) วันหยุดตามที่ราชการประกาศกําหนด 
(๓) วันหยุดตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
(๔) วันหยุดพักผ่อนประจําปี 
(๕) วันหยุดงานเพราะเหตุเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับสํานักงาน 
ข้อ 47 การประกาศวันหยุดประจาํปี 
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ให้สํานักงานประกาศวันหยุดล่วงหน้าเป็นรายปี  ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีปัจจุบัน   
โดยให้กําหนดวันหยุดในช่วงเวลาต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  ถึง  31  ธันวาคมของปีถัดไป  และให้
สํานักงานประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมวันหยุดภายหลังได้ 

ข้อ 48 การกําหนดวันเวลาทําการ  และวันหยุด  กรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุพิเศษ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงานสอดคล้องกับสถานการณ์  ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  หรือมีเหตุ

พิเศษ  หรือคาดว่าจะประสบภัย  หรือเกิดความเสียหาย  อันกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานของ
สํานักงาน  เลขาธิการอาจกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานมีวันเวลาทําการหรือวันหยุดเป็นอย่างอื่นได้ 

ส่วนที่  2 
การลา 

 
 

ข้อ 49 ประเภทของการลา 
การลาหยุดงานของพนักงานให้เป็นไปตามกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(4) การลากิจส่วนตัว 
(5) การลาพักผ่อน 
(6) การลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์   
(7) การลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรมของพนักงานสตรี 
(8) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(9) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

(10) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(11) การลาติดตามคู่สมรส 
(12) การลาเพื่อทําหมัน 
(13) การลาเพื่อจัดการศพ 
ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
การลาตามที่คณะกรรมการกําหนดเป็นสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลท่ีพนักงานพึงจะได้รับ   

โดยสํานักงานจะต้องไม่นําประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ข้อ 50 กรณีวันลาพักผ่อนเหลือเกินกว่าสิทธิสะสม 
ในการลาหยุดพักผ่อนประจําปี  หากมีวันลาที่ เหลือเกินกว่าสิทธิสะสมได้  ให้พนักงาน 

ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการเสียสละเพื่อสํานักงาน  โดยคํานวณจากเงินเดือนรายวันเฉล่ียใน  12  เดือน 
ที่ผ่านมาคูณกับจํานวนวันลาที่เกินสิทธิสะสม  ทั้งนี้  อาจนําไปพิจารณาคํานวณรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ
ประจําปีได้ 
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ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

ส่วนที่  3 
เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม  และค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 
 

ข้อ 51 ข้อมูลเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ 
ให้ข้อมูลเก่ียวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของพนักงานเป็นความลับระหว่างพนักงาน 

กับสํานักงาน  พนักงานอื่นจะล่วงรู้ข้อมูลนี้ได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สํานักงาน
มอบหมายเท่านั้น  และมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  เว้นแต่จะกระทําตามหน้าที่ที่สํานักงานมอบหมาย 

ข้อ 52 ปัจจัยการกําหนดเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม  และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
การกําหนดเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม  และค่าตอบแทนอื่น ๆ  สําหรับพนักงาน 

แต่ละคนให้พิจารณาปัจจัย  ดังต่อไปนี้   
(1) ระดับวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับตําแหน่ง 
(2) ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
(3) ประสบการณ์การทํางานที่เป็นประโยชน์หรือเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
(4) ภาระงานข้ันต่ําและความรับผิดชอบ 
(5) ความยากง่ายของงาน 
(6) อัตราค่าจ้างของหน่วยงานอื่นที่มีสถานะใกล้เคียง 
(7) สถานการณ์และความจําเป็นของสํานักงาน 
(8) ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการบังคับบัญชา 
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด  โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 
ข้อ 53 บัญชีอัตราเงินเดือน 
ให้เลขาธิการกําหนดอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือน

แนบท้ายระเบียบนี้  โดยพนักงานจะได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าอัตราต่ําสุดและไม่เกินอัตราสูงสุดของช่วง
เงินเดือนของระดับตําแหน่งที่กําหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือน  เว้นแต่กรณีได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ําของ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ได้รับอยู่ 

ข้อ 54 การกําหนดเงินเดือน 
หากในสภาวะตลาดแรงงานภายนอกมีการแข่งขันสูงหรือขาดแคลนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

ในบางสาขา  เลขาธิการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนในสาขานั้นเป็นกรณีพิเศษได้  โดยจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ  25  ของอัตราเงินเดือนขั้นต่ําตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายระเบียบนี้ 
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สําหรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งที่ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง  
เลขาธิการอาจเจรจาต่อรองเงินเดือนกับบุคคลน้ันเป็นกรณีพิเศษ  โดยอาจกําหนดอัตราเงินเดือนสูงกว่าค่ากลาง  
(Midpoint)  ของระดับตําแหน่งนั้น ๆ  ได้  แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ  15  ของค่ากลางของระดับเงินเดือนนั้น 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ 55 การดําเนินการกรณีค่าครองชีพสูงขึ้นหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ถ้าปรากฏว่าอัตราค่าครองชีพสูงขึ้นหรือบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  สํานักงานอาจพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือน  
หรือพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ  เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหน่ง  หรือเงินเพิ่ม
พิเศษอย่างอื่น  ตามความเหมาะสม  โดยให้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณา 
ให้ความเห็น  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ   

ข้อ 56 เงินประจําตําแหน่ง 
การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินประจําตําแหน่งทางวิชาชีพ  ให้พิจารณาจาก 

วุฒิการศึกษาท่ีใช้แต่งตั้ง  มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ภาระงานข้ันต่ําของตําแหน่ง  และความขาดแคลน
ทางวิชาชีพ  โดยให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงินประจํา
ตําแหน่งดังกล่าวทุกรอบ  3  ปี   

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 57 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทาํการ 
ให้การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันทําการปกติ  การปฏิบัติงานในวันหยุด  และการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาทําการในวันหยุด  ต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานตําแหน่งบริหาร  ไม่ ่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

ในวันทํางานปกติ  การปฏิบัติงานในวันหยุด  หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันหยุด  เว้นแต่
คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่นเป็นรายกรณีเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๒) พนักงานตําแหน่งอํานวยการและตําแหน่งปฏิบัติงาน  ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ในเวลาทํางานปกติ  และเฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายหรืออนุมัติให้
พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันทํางานปกติ  ทํางานในวันหยุด  หรือทํางานนอกเวลาทําการ 
ในวันหยุดได้  โดยสํานักงานจะจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันทํางานปกติ   
การปฏิบัติงานในวันหยุด  หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันหยุดแก่พนักงานตามระเบียบ
คณะกรรมการว่าด้วยการนั้น 

พนักงานตาม  (2)  ที่ทํางานล่วงเวลาในวันทํางานปกติ  ทํางานในวันหยุด  หรือทํางานล่วงเวลา
ในวันหยุดเอง  โดยไม่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในวันทํางานปกติ  การทํางานในวันหยุด  หรือการทํางานนอกเวลา 
ในวันหยุดได้ 
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ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 58 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 
การจ่ายเงินเดือน  สํานักงานจะจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานในวันที่  ๒๘  ของเดือน  ในกรณีที่เป็น

วันหยุดให้จ่ายเงินเดือนก่อนวันหยุด  โดยหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  และนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน   
ณ  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  หรือธนาคารพาณิชย์อื่น  ตามที่เลขาธิการกําหนด 

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 59 ค่าตอบแทนพิเศษ 
ให้มีค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ  ให้พนักงาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ปราศจากอคติหรือสิ่งจูงใจจากปัจจัยภายนอก  รวมทั้งเพื่อเป็น
การรักษาความลับและสํานวนคดี  โดยอาศัยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม  เช่น  เงินเพิ่มพิเศษ  
และค่าตอบแทนพิเศษประจําปี  เป็นต้น 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และอัตราค่าตอบแทนพิเศษข้างต้น  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

ข้อ 60 การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ   
การกําหนดค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ  นอกเหนือจากเงินเดือนตามข้อ  59  ให้พิจารณาจาก 
(๑) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(๒) คุณวุฒิหรือประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
(๓) เหตุผลและความจําเป็นอื่นเพื่อประโยชน์ของสํานักงาน 
(๔) ความจําเป็นในการดํารงชีพตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ข้อ 61 การกําหนดและการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนใด ๆ  ที่ประกาศกําหนดจะต้องไม่น้อยกว่าที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 

การคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  ทั้งนี้  ห้ามมิให้
จ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานและลูกจ้างซึ่งถูกไล่ออก 

ส่วนที่  4 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

 
 

ข้อ 62 ประเภทของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ให้พนักงานได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สํานักงานจัดให้อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
(1) สวัสดิการ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่ 
 (ก) สวัสดิการพื้นฐาน 
  1) ประกันชีวิตกลุ่ม   
  2) ประกันสุขภาพกลุ่ม 
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 (ข) สวัสดิการเลือกอิสระ   
  1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  2) การคลอดบุตร 
  3) การสร้างเสริมสุขภาพ 
  4) การสนับสนุนการทํางานและการดํารงชีวิต 
  5) สวัสดิการอื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 (2) สิทธิประโยชน์  ได้แก่ 
  1) เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน   
  2) เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม 
  3) เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม 
  4) เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางาน 
  5) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
  6) รถประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง   
  7) สวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน 
  8) สวัสดิการภายใน 
  9) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 63 เคร่ืองแบบพนักงานและลูกจ้าง 
เคร่ืองแบบของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ 64 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ให้เลขาธิการดําเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานตามกฎหมายและ

ระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หมวด  9 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ 65 นโยบายการพัฒนาบุคลากร   
สํานักงานมีนโยบายให้พนักงานต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะความชํานาญ  พฤติกรรม 

การทํางานที่ดี  ทัศนคติที่ดี  รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ 
การปฏิบัติงานของสํานักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยอาศัยหลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วม  หลักความเป็นมาตรฐาน  
หลักความประหยัดและคุ้มค่า  หลักสมรรถนะ  และหลักการพัฒนาที่สมดุล  มาใช้ในการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 66 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
ให้มีการพัฒนาบุคคลผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน  เพื่อให้รับทราบถึงระเบียบ  แบบแผน  

วัฒนธรรมและค่านิยมของสํานักงาน  หลักและวิธีการปฏิบัติงาน  อํานาจหน้าที่  ขอบเขตของงาน   
แนวทางการปฏิบัติตน  และข้อมูลอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ  67 การพัฒนาพนักงานเพื่อเลื่อนขั้น 
ให้มีการพัฒนาพนักงานก่อนเลื่อนขั้นให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  

ทัศนคติที่ดี  รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   

ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ 68 บําเหน็จความชอบจากการปฏิบัติงาน 
พนักงานผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่สํานักงานจนเป็นที่ประจักษ์  

ให้ผู้นั้นได้รับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคําชมเชย  เคร่ืองเชิดชูเกียรติ  รางวัลหรือการได้เลื่อนเงินเดือน
ตามสมควรแก่กรณี   

ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ 69 การไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงานเพิ่มพูนความรู้ 
ให้มีการพัฒนาพนักงานให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยอาจให้ไปศึกษา  

ฝึกอบรม  ดูงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  รวมถึงการให้ไปปฏิบัติงานหรือทําวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  หรือกิจกรรมอย่างอื่นที่จําเป็นหรือเหมาะสม   

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และระยะเวลาให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

ข้อ 70 หลักการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
ให้เลขาธิการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานให้สมดุลกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตส่วนตัว  รวมทั้งชีวิตครอบครัวของพนักงาน  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
(1) ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  ให้การกําหนดสถานที่

ทํางานเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว  โดยเลขาธิการอาจอนุญาตให้พนักงานปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
สํานักงานก็ได้   

(2) ให้พนักงานเลิกงานตรงเวลาในวันสุดท้ายของการทํางานของแต่ละสัปดาห์  เพื่อเป็นการ
สนับสนุนสถาบันครอบครัวและเปิดโอกาสให้พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัว  ทั้งนี้  จะต้องไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่สํานักงาน 

ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 
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หมวด  10 
การคุ้มครองสิทธิของพนักงาน 

 
 

ข้อ 71 การคุ้มครองสิทธิของพนักงานในการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันทําการปกติ   
การปฏิบัติงานในวันหยุด  การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันหยุด 

การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันทําการปกติ  การปฏิบัติงานในวันหยุด  การปฏิบัติงาน 
นอกเวลาทําการในวันหยุด  ต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานก่อน  เว้นแต่กรณีที่สภาพของงาน 
ต้องทําติดต่อกัน  หรือเป็นงานฉุกเฉิน 

ข้อ 72 การคุ้มครองสิทธิพนักงานหญิงมีครรภ์ 
พนักงานหรือลูกจ้างหญิงมีครรภ์  ต้องได้รับการคุ้มครอง  ดังนี้ 
(1) สิทธิในการลาคลอดบุตรตามข้อ  49  (2) 
(2) สิทธิในการขอเปลี่ยนงานชั่วคราวทั้งก่อนและหลังคลอดให้เหมาะกับสภาพการตั้งครรภ์ 
(3) ห้ามมิให้สํานักงานมอบหมายให้พนักงานซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ปฏิบัติงานท่ีกฎหมาย 

ว่าด้วยคุ้มครองแรงงานกําหนดห้ามไว้ 
(4) การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในวันทําการปกติ  การปฏิบัติงานในวันหยุด  หรือการปฏิบัติงาน

นอกเวลาทําการในวันหยุด  ให้ทําได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรือลูกจ้างหญิงมีครรภ์  
และต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้นเป็นคราวไป 

ข้อ 73 การคุ้มครองสิทธิพนักงานผู้พิการ 
พนักงานผู้พิการต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป 
ข้อ 74 การคุ้มครองด้านเพศ 
พนักงานทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองในการไม่ถูกล่วงเกิน  คุกคาม  ดูถูก  เหยียดหยาม   

หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ  และได้รับการส่งเสริมโอกาสและความตระหนักรู้ถึง 
ความเท่าเทียมกันทางเพศของแต่ละบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ  นอกจากนี้  จะต้องได้รับความเท่าเทียม
ในการจ้างงาน  เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 

หมวด  11 
การรวมกลุ่มของพนักงาน  (องค์กรกลางของพนักงาน) 

 
 

ข้อ 75 เสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงาน 
พนักงานมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามรัฐธรรมนูญ  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานและความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  รวมถึงการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งนี้   
จะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแอบแฝง 
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การรวมกลุ่มของพนักงานจะต้องไม่ถูกจํากัด  ถูกกีดกัน  หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากการรวมกลุ่มหรือการมีส่วนร่วมกิจกรรมตามปกติของการรวมกลุ่ม 

ข้อ 76 องค์กรกลางของพนักงาน 
ให้มีองค์กรกลางของพนักงาน  โดยตั้งเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการแสวงหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  โดยใช้ชื่อว่า  
“สมาคมพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” 

ทั้งนี้  ให้องค์กรกลางของพนักงานเป็นการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรม  หรือปกป้องผลประโยชน์
ของพนักงานไม่ให้ถูกกีดกัน  หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการทํางาน  โดยส่งเสริมให้สมาชิกเสนอความคิดเห็น
ของตนในการบริหารงานหรือกําหนดนโยบายของสํานักงาน  ซึ่งรวมถึงการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

ข้อ 77 วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรกลางของพนักงาน 
องค์กรกลางของพนักงานที่จัดตั้งเป็นสมาคม  ให้มีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมกับผู้บังคับบัญชาและสมาชิกสมาคมด้วยกัน   

ซึ่งรวมถึงการให้คําปรึกษาแนะนําแก่สมาชิกสมาคม  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
หรือเพื่อนร่วมงาน  การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับสมาชิกสมาคม  หรือการจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ   

(2) ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมในการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 
ซึ่งรวมถึงการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําแก่สมาชิกสมาคมเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  
และการร้องทุกข์  และการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมในการจัดหาทนายความหรือที่ปรึกษา   
เม่ือสมาชิกสมาคมถูกดําเนินการทางวินัยให้ออกจากงาน  หรือเม่ือต้องรับผิดทางแพ่งอันเนื่องมาจาก 
การปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

(3) แสวงหาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม  เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
พนักงาน  ซึ่งรวมถึงการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนํา  หรือการรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากสมาชิกสมาคม
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  การย่ืนคําร้องเรียน  คําร้องขอ  หรือคําแนะนํา  เก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงาน  
หรือการเสนอความคิดเห็นในการออกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือการแก้ไขปรับปรุงใด  ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

(4) ดําเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  
รวมถึงการให้ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่สมาชิกสมาคม  หรือการแจ้ง  
หรือให้ข้อมูลต่อผู้เก่ียวข้อง  เม่ือได้ทราบหรือพบเห็นเหตุการณ์ที่อาจทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

ข้อ 78 การแจ้งการรวมกลุ่มของพนักงาน 
ในคราวแรกให้ผู้แทนองค์กรกลางของพนักงานแจ้งเลขาธิการภายใน  30  วันนับแต่วันที่ 

การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งองค์กรกลางของพนักงานเสร็จสิ้นตามกฎหมาย  และให้เลขาธิการเสนอเป็นวาระให้
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ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการทราบในคราวแรกหลังจากจัดตั้งองค์กรกลางของพนักงานเสร็จสิ้น  
โดยให้การรับทราบของคณะกรรมการในท่ีประชุมเป็นการรับรองสถานะขององค์กรตามระเบียบนี้ 

ข้อ 79 งบประมาณสนับสนุนการรวมกลุ่มของพนักงาน 
สํานักงานอาจจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีให้แก่องค์กรกลางของพนักงานเท่าที่จําเป็น   

เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของพนักงาน  โดยให้จัดทําคําของบประมาณพร้อมกับการจัดทํางบประมาณ
ประจําปีของสํานักงาน 

ข้อ 80 การใช้สถานที่ของสํานักงาน 
ให้องค์กรกลางของพนักงานมีสิทธิใช้สถานที่ของสํานักงานในการดําเนินการขององค์กร  โดยต้อง

เป็นไปเพื่อการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเท่านั้น 
ข้อ 81 การกระทําต้องห้ามในการรวมกลุ่มของพนักงาน 
การนัดหยุดงานหรือการกระทําการอื่นใดที่เกิดจากการรวมกลุ่มของพนักงานอันมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  หรือกระทบต่อสํานักงานจะกระทํามิได้ 
ข้อ 82 บทบาทในการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหรือประกาศใด ๆ  ที่เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นไป

เพื่อความเป็นธรรม  สร้างขวัญและกําลังใจ  โดยจะต้องผ่านการฟังความเห็นของพนักงานผ่านองค์กรกลาง
ของพนักงานด้วย 

หมวด  12 
การจ่ายเงินชดเชย 

 
 

ข้อ 83 การจ่ายเงินชดเชย 
ให้สํานักงานจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานเฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) เม่ือสํานักงานสั่งให้พนักงานออกจากงาน  เนื่องจากเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ  จนไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสมํ่าเสมอ 
(2) เม่ือสํานักงานสั่งให้พนักงานออกจากงาน  เนื่องจากยุบส่วนงานหรือตําแหน่งงานในสํานักงาน   

อันเนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงานหรือการบริการของสํานักงาน  และไม่สามารถให้พนักงานไปปฏิบัติงานอื่นได้ 
(3) เม่ือพนักงานไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานระหว่างการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
(4) เม่ือสํานักงานสั่งให้พนักงานออกจากงาน  เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ  

หรือปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด   
(5) เม่ือพนักงานออกจากงาน  เนื่องจากกรณีตายหรือครบเกษียณอายุ 
(6) เหตุอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดไว้ 
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ข้อ 84 ข้อห้ามการจ่ายเงินชดเชย 
ห้ามมิให้สํานักงานจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่สํานักงานเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สํานักงาน 
(๒) จงใจทําให้สํานักงานได้รับความเสียหาย 
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สํานักงานได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน  ระเบียบ  หรือคําสั่งของสํานักงานอันชอบด้วยกฎหมาย

และเป็นธรรม  และสํานักงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง  สํานักงานไม่จําเป็นต้องตักเตือน  
ทั้งนี้  ให้หนังสือเตือนมีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานกระทําผิด 

(๕) ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเวลา  15  วันทํางานติดต่อกัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร   
ไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ันหรือไม่ก็ตาม   

(๖) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๗) ได้ รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  โดยถ้าเป็นความผิดที่ ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้สํานักงานได้รับความเสียหาย 
การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหน่ึง  ถ้าสํานักงานมิได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุ 

ที่เลิกจ้างและไม่จ่ายค่าชดเชยไว้ในหนังสือให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน  หรือมิได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้าง 
และไม่จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานทราบในขณะที่เลิกจ้าง  สํานักงานจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังมิได้ 

ข้อ 85 เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างพนักงาน 
ให้สํานักงานจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่พนักงานในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมากกว่า  120  วัน  แต่ไม่ถึง  1  ปี  ให้จ่ายเงินชดเชย

เท่ากับอัตราเงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจํานวน  1  เดือน 
(๒) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ  1  ปี  แต่ไม่ถึง  3  ปี  ให้จ่ายเงินชดเชยเท่ากับ 

อัตราเงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจํานวน  3  เดือน 
(๓) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ  3  ปี  แต่ไม่ถึง  6  ปี  ให้จ่ายเงินชดเชยเท่ากับ 

อัตราเงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจํานวน  6  เดือน 
(๔) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ  6  ปี  แต่ไม่ถึง  10  ปี  ให้จ่ายเงินชดเชยเท่ากับ 

อัตราเงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจํานวน  8  เดือน 
(๕) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ  10  ปี  แต่ไม่ถึง  20  ปี  ให้จ่ายเงินชดเชยเท่ากับ

อัตราเงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจํานวน  10  เดือน 
(๖) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ  20  ปีขึ้นไป  ให้จ่ายเงินชดเชยเท่ากับอัตราเงินเดือน

สุดท้ายของพนักงานจํานวน  14  เดือน 
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ข้อ 86 เงินชดเชยกรณียุบส่วนงานหรือตําแหน่งงานในสํานักงาน  อันเนื่องจากการปรับปรุง
หน่วยงานหรือการบริการของสํานักงาน  และไม่สามารถให้พนักงานไปปฏิบัติงานอื่นได้ 

ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นที่ต้องเลิกหรือยุบส่วนงานหรือตําแหน่งงานในสํานักงาน   
อันเนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงานหรือการบริการของสํานักงาน  และไม่สามารถให้พนักงานไปปฏิบัติงานอื่นได้  
ให้จ่ายประโยชน์เงินชดเชยให้พนักงาน  โดยคํานวณจากอัตราเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุงานเป็นปี 

ทั้งนี้  การจ่ายเงินชดเชยตามวรรคแรก  ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าตอบแทนกรณีเลิกจ้างพนักงาน
ตามข้อ  85   

ข้อ 87 การนับระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชย 
การนับระยะเวลาปฏิบัติงานสําหรับคํานวณเงินชดเชยนั้น  ให้นับ  12  เดือน  เป็น  1  ปี  และ  

30  วัน  เป็น  1  เดือน  เศษของเดือนหากเกิน  15  วัน  ให้นับเป็น  1  เดือน 
ข้อ  88 เงินชดเชยกรณีย้ายสถานที่ตั้งสํานักงาน 
ในกรณีที่สํานักงานย้ายสถานที่ตั้งสํานักงาน  อันมีผลกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติของ

พนักงานหรือครอบครัวของพนักงาน  ให้สํานักงานดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) สํานักงานต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30  วันก่อนวันย้ายสถานที่ตั้ง

สํานักงาน  ในกรณีที่ไม่แจ้งหรือแจ้งการย้ายสถานท่ีตั้งสํานักงานล่วงหน้าน้อยกว่า  30  วัน  ให้สํานักงาน
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับเงินเดือนตามอัตราที่พนักงานได้รับอยู่ในขณะนั้น
จํานวน  1  เดือน   

(2) หากพนักงานไม่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานในสถานท่ีตั้งใหม่ของสํานักงาน  พนักงานมีสิทธิ 
ย่ืนหนังสือขอลาออกได้ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการย้ายสถานที่ตั้งของสํานักงานหรือวันที่ 
ย้ายสถานที่ตั้งสํานักงานในกรณีที่ไม่มีการแจ้ง  โดยพนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า 
อัตราเงินชดเชยที่พนักงานมีสิทธิได้รับตามข้อ  85   

ในกรณีที่สํานักงานปฏิเสธไม่จ่ายเงินชดเชยตามข้อนี้  พนักงานมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อคณะกรรมการ
ให้พิจารณาเก่ียวกับสิทธิของพนักงานในการรับเงินชดเชยตามข้อนี้   

ข้อ 89 การจ่ายเงินชดเชยผู้ถูกสอบวินัยหรือถูกดําเนินคดีอาญา 
ในกรณีที่พนักงานถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  96  หากเป็นกรณีที่พนักงานถูกสํานักงาน

ดําเนินการทางวินัย  หรือถูกดําเนินคดีอาญาในข้อหาที่ มีโทษจําคุก  หรือโทษที่หนักกว่าจําคุก   
ให้ระงับการจ่ายเงินชดเชยไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการทางวินัยหรือการดําเนินคดีจะถึงที่สุด 

ข้อ 90 ระยะเวลาที่สํานักงานจ่ายเงินชดเชย 
ให้สํานักงานจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานภายใน  30  วันนับแต่วันที่มีคําสั่งของสํานักงาน 
ข้อ 91 การระงับการจ่ายเงินชดเชย 
พนักงานผู้ใดกระทําการใดหรือพยายามกระทําการใด  เพื่อให้ได้รับเงินชดเชยตามข้อบังคับนี้ 

โดยมิชอบ  ให้สํานักงานระงับการจา่ยเงินชดเชยตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 
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หมวด  13 
วินัยและการรักษาวินัย 

 
 

ส่วนที่  1 
การรักษาวินัยและความผิดวินัย 

 
 

ข้อ 92 ข้อกําหนดทางวินัย 
พนักงานต้องรักษาวินัย  โดยกระทําการหรือไม่กระทําการตามที่ บัญญัติไว้ ในหมวดนี้ 

โดยเคร่งครัด 
ข้อ 93 ข้อบังคับจรรยาบรรณของสํานักงาน 
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   

ให้สํานักงานประกาศข้อบังคับจรรยาบรรณอันพึงปฏิบัติในด้านจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
และเป็นแนวทางในการทํางานอย่างเหมาะสม  โดยให้ข้อบังคับจรรยาบรรณดังกล่าวเป็นระเบียบและวินัย
ของพนักงานทุกคนที่ต้องถือปฏิบัติ 

ข้อ 94 ระเบียบและวินัยของพนักงาน 
พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สจุริต  และเที่ยงธรรม 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  มาตรฐาน  

คุณธรรมและจริยธรรมหรือข้อกําหนดใด ๆ  ที่คณะกรรมการหรือสํานักงานกําหนดให้ใช้บังคับ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่สํานักงานด้วยความตั้งใจ  

อุตสาหะ  เอาใจใส่  และรักษาผลประโยชน์ของสํานักงาน  โดยจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้ 
(๔) ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของสํานักงาน  หากเห็นว่า

การปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่สํานักงานหรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของสํานักงาน   
จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นทันที  และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว  
ผู้บังคับบัญชายังคงยืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอาจเสนอบันทึกความเห็นแย้งของตน
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการได้ 

(๕) ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  และความลับของสํานักงาน  และของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถไว้วางใจในการดําเนินงานของสํานักงาน
และพร้อมให้ข้อมูลตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ทั้งนี้  การเปิดเผยข้อมูล 
ที่เป็นความลับโดยกรรมการ  จะกระทําได้ต่อเม่ือมีอํานาจและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ   
หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น 
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(๖) ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล 
ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

(๗) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้มาติดต่อในกิจการ 
อันเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

(๘) กระทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 95 การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
พนักงานต้องไม่กระทําการใดอันเป็นข้อห้ามที่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น   
(๒) ต้องไม่กระทําการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาประโยชน์  อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ของตน 
(๓) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่อ 
(๔) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือเป็น

การรายงานเท็จด้วย   
(๕) ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกล่ันแกล้ง  กดข่ี  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติหน้าที่  

หรือนําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานตนเอง 
(๖) ต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(๗) ต้องไม่ดูหม่ิน  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงผู้ร่วมงานและประชาชนผู้มาติดต่อสํานักงาน 
(๘) ต้องไม่กระทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 96 การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
การกระทําในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  เป็นการกระทําผดิวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควร 

ได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
(๒) ประมาท  เลินเล่อ  ละทิ้ง  หรือทอดทิ้งหน้าที่  หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล 

อันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน  15  วัน  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

เป็นเหตุให้เสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง 
(๔) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก  โดยคําพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ละเว้นกระทําหรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ  94  หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามข้อ  95  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง 
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ข้อ 97 การผิดวินัยของผู้บังคับบัญชา 
พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย  และ

ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
ทั้งนี้  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้  และตามหมวด  13  หรือปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าวโดยไม่สุจริต  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

ส่วนที่  2 
การดําเนินการทางวินัย 

 
 

ข้อ 98 โทษทางวินัย 
โทษทางวินัยของพนักงาน  มีดังต่อไปนี้ 
(1) ภาคทัณฑ์ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) พักงาน 
(5) ปลดออก 
(6) ไล่ออก 
ข้อ 99 การกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเลขาธิการและพนักงาน 
ให้คณะกรรมการมีอํานาจกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของเลขาธิการ  และให้เลขาธิการ 

มีอํานาจกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของพนักงาน 
ข้อ 100 วิธีการลงโทษพนักงาน 
การลงโทษพนักงานให้ทําเป็นคําสั่ง  ผู้สั่งลงโทษจะต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด  และ

ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมโดยปราศจากอคติ  โดยในคําสั่งลงโทษดังกล่าวให้แสดงข้อเท็จจริงและ
เหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใด 

ข้อ 101 โทษของการกระทําผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
พนักงานผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษโดยการภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน   

หรือลดเงินเดือน  ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด   
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ  จะนําเหตุนั้นมาประกอบการพิจารณาลดหย่อนโทษก็ได้   

แต่สําหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย 
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยที่มีเหตุอันควรงดลงโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บน 

เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
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ข้อ 102 โทษของการกระทําผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
พนักงานผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ลงโทษโดยการปลดออกหรือไล่ออกตามความ

ร้ายแรงแห่งกรณี  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ  จะนําเหตุนั้นมาประกอบการพิจารณาลดหย่อนโทษก็ได้  
แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ํากว่าปลดออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากการเป็นพนักงาน 
ข้อ 103 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่า

กระทําความผิดอาญา 
พนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่า

กระทําความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือความผิด 
ที่มีกําหนดโทษขั้นลหุโทษ  ถ้าการให้พนักงานผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่สํานักงาน  
เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจส่ังให้พนักงานผู้นั้นพักงานไว้ก่อน  เพื่อรอฟังผล 
การสอบสวนหรือพิจารณา  หรือผลแห่งคดีก็ได ้

ถ้าภายหลังศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าพนักงานมีความผิดหรือปรากฏว่าจะต้องลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออก  ก็ให้ดําเนินการออกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งให้เป็นไปตามนั้น  หรือหากศาลพิพากษาว่าไม่มี
ความผิดหรือปรากฏว่าไม่มีการท่ีจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งเดิม  หรือให้ดํารงตําแหน่งที่เทียบเท่า  และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมได้ 

ข้อ 104 การสั่งพักงาน 
ในกรณีที่สํานักงานทําการสอบสวนพนักงานซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด  ห้ามมิให้

สํานักงานสั่งพักงานพนักงานในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว   
ในการส่ังให้พนักงานพักงาน  สํานักงานจะต้องออกคําสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและ

กําหนดระยะเวลาการพักงานได้ไม่เกิน  7  วัน  โดยต้องแจ้งให้พนักงานทราบก่อนการพักงาน 
ข้อ 105 เงินเดือน  เงินพึงได้  สิทธิประโยชน์  และสวัสดิการต่าง ๆ  ของพนักงานระหว่าง 

ถูกสั่งพักงาน 
เงินเดือน  เงินพึงได้  สิทธิประโยชน์  และสวัสดิการต่าง ๆ  ของพนักงานระหว่างถูกสั่งพักงานนั้น  

เม่ือคดีหรือกรณีที่ถูกกล่าวหาถึงที่สุด 
(๑) ถ้าปรากฏว่าไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  และพนักงานนั้นไม่มีมลทินหรือมัวหมอง

ให้จ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่นให้เต็ม  รวมทั้งให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  เช่นเดิม 
(๒) ถ้าปรากฏว่าไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  แต่พนักงานนั้นมีมลทินหรือมัวหมอง  

หรือพนักงานนั้นถูกลงโทษแต่ไม่ถึงกับถูกปลดออกหรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ไม่เกินคร่ึงหนึ่งของอัตราเงินเดือน
และเงินพึงได้อื่นที่พึงได้รับ  ส่วนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  ให้ได้รับเช่นเดิม 

(๓) ถ้าปรากฏว่ามีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  มิให้จ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่นรวมทั้ง
ระงับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  เว้นแต่ระเบียบนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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ข้อ 106 กรณีพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานตายก่อนคดีหรือกรณีที่ถูกกล่าวหาถึงที่สุด 
ถ้าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานตายก่อนคดีหรือกรณีที่ถูกกล่าวหาถึงที่สุด  ให้เลขาธิการพิจารณาว่า

จะสมควรจ่ายเงินเดือน  เงินพึงได้อื่น  สิทธิประโยชน์  หรือสวัสดิการต่าง ๆ  หรือไม่  เพียงใด  โดยอนุโลม
ตามข้อ  105 

ข้อ 107 หลักเกณฑ์การดําเนินการทางวินัย 
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

หมวด  14 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ 108 การอุทธรณ์ 
พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้  หรือถูกสั่งให้ออกจากงาน  ตามข้อ  94  (๑)  

(๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  หากพนักงานผู้นั้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีเหตุผลอันสมควร
ที่จะขอให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่  ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ได้ 

ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ 109 การร้องทุกข์ 
พนักงานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตน 

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือแบบธรรมเนียมของสํานักงาน  หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน  พนักงานผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ 

ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  โดยการออกระเบียบร้องทุกข์ตามวรรคแรก   
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์ 
(2) วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์ 
(3) การสอบสวนและการพิจารณาข้อร้องทุกข์ 
(4) กระบวนการยุติเร่ืองร้องทุกข์ 
(5) ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เก่ียวข้อง 

หมวด  15 
การออกจากงานและการสิ้นสุดสัญญาจา้ง 

 
 

ข้อ 110 การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ครบเกษียณอายุ  60  ปี  เว้นแต่ได้ต่ออายุการทํางานตามข้อ  111 
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(๓) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก  หรือการลาออกอื่นใดที่มีตามระเบียบนี้ 
(3) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
(4) ถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  114 
ข้อ 111 การนับอายุการทํางานและการต่ออายุการทํางาน 
ให้สํานักงานเสนอการต่ออายุการทํางานของพนักงานในตําแหน่งบริหาร  ตําแหน่งอํานวยการ  

และตําแหน่งปฏิบัติงานได้คราวละ  1  ปี  ไม่เกิน  2  คราว  ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ทั้งนี้  การนับอายุการทํางาน  การนับอายุการทํางานเก้ือกูล  และการต่ออายุการทํางาน   

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด 
ข้อ 112 กรณีพนักงานประสงค์ลาออกจากงาน 
พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน  ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ  

โดยย่ืนหนังสือขอลาออกล่วงหน้าวันที่ประสงค์จะลาออกไม่น้อยกว่า  30  วัน  เพื่อให้เลขาธิการพิจารณา
อนุญาตแล้วจึงให้ออกจากงานได้  เว้นแต่พนักงานตําแหน่งบริหารระดับสูงต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต
จากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกล่วงหน้าวันที่ประสงค์จะลาออกน้อยกว่า  30  วัน  
และเลขาธิการหรือคณะกรรมการพิจารณาแล้วแต่กรณี  เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นจะอนุญาต 
ให้ลาออกตามวันที่ประสงค์จะลาออกก็ได้ 

ในกรณีเลขาธิการหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณี  พิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์
ของสํานักงานจะยับย้ังการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน  30  วันนับแต่วันที่ประสงค์จะลาออกก็ได้  พร้อมทั้ง
แจ้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ  เม่ือครบกําหนดเวลาที่ยับย้ังแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ครบกําหนดระยะเวลาที่ยับย้ัง 

ข้อ 113 กรณีจ้างพนักงานเป็นลูกจ้างต่อหลังครบเกษียณอายุราชการ 
การจ้างลูกจ้างที่มีอายุเกิน  60  ปี  แต่ไม่เกิน  70  ปี  ให้มีสัญญาจ้างการปฏิบัติงานคร้ังละ 

ไม่เกิน  1  ปี  โดยจะพจิารณาอัตราเงินเดือนเป็นกรณี   
ข้อ 114 กรณีเลขาธิการสั่งให้พนักงานออกจากงานโดยได้รับเงินบําเหน็จตอบแทน 
เลขาธิการอาจสั่งให้พนักงานออกจากงานหรือเลิกจ้างโดยได้รับเงินบําเหน็จตอบแทนได้  ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เม่ือพนักงานผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสมํ่าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

หลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกําหนด  หรือลาเกินกว่าที่ระเบียบกําหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(๒) เม่ือพนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8 
(๓) เม่ือพนักงานผู้นั้นไม่ได้เลื่อนเงินเดือนประจําปีติดต่อกัน  2  ปี  เว้นแต่กรณีที่เงินเดือน 

เต็มขั้นหรือกรณีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ 
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(๔) เม่ือพนักงานผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนแล้ว   
โดยผลการสอบสวนไม่ได้แสดงว่ามีการกระทําผิดที่จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  แต่มีมลทินมัวหมอง
เนื่องจากการกระทํานั้น  ซึ่งหากจะให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่สํานักงาน 

(๕) เม่ือพนักงานผู้นั้นต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล  หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  
ให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก 

(๖) เม่ือสํานักงานยุบเลิกตําแหน่ง  หรือยุบเลิกส่วนงานหรือตําแหน่งที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่  
และไม่สามารถกําหนดให้พนักงานผู้นั้นไปปฏิบัติงานในส่วนงานอื่นได้ 

(๗) เม่ือไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดในข้อ  32  เป็นเวลา  2  ปีติดต่อกัน 

หมวด  16 
คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

ข้อ 115 การแต่งตั้งในคราวแรกและองค์ประกอบ 
เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลา  90  วันนับแต่วันที่เลขาธิการที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการ

ดํารงตําแหน่ง  ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  จํานวน  8  คน  โดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
(1) ประธานคณะกรรมการ  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เป็นอนุกรรมการ 
(3) ผู้พิพากษาศาลแรงงาน  หรือเทียบเท่า  เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคลจากภาคเอกชนท่ีได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 

การแข่งขันทางการค้า  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  เป็นอนุกรรมการ 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานของรัฐที่ ได้ รับการเสนอชื่อจาก

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  เป็นอนุกรรมการ 
(6) พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรกลางของพนักงานตามระเบียบนี้  เป็นอนุกรรมการ 
(7) เลขาธิการ  เป็นอนุกรรมการ 
(8) ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร  หรือเทียบเท่า  เป็นเลขานุการและ

อนุกรรมการ 
เลขานุการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการโดยความเห็นชอบของประธานอนุกรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ 
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรรมการกําหนด 
ข้อ 116 อํานาจหน้าที่ 
ให้คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(1) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเก่ียวกับ 
 1) การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนระเบียบ 

วิธีปฏิบัติ 
 2) การปรับปรุงโครงสร้าง  การบริหารงาน  การจัดการและพัฒนาส่วนงานของสํานักงาน 
 3) การกําหนดกรอบอัตรากําลังและการวางแผนอัตรากําลังของสํานักงาน 
 4) การกําหนดโครงสร้างผลตอบแทน 
 5) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นใดของพนักงาน 
 6) การพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
 7) การสรรหาพนักงานและลูกจ้าง 
 8) การกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานและลูกจ้าง 
(2) ให้คําปรึกษา  ความเห็น  หรือการตีความเก่ียวกับการปฏิบัติหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 

การบังคับใช้ระเบียบนี้แก่ประธานกรรมการ 
(3) เป็นคณะบุคคลในการสอบวินัยผู้บริหารระดับสูง 
(4) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยการปฏิบัติงาน 
(5) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย 
ข้อ 117 วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
ให้อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ  115  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  มีวาระ 

การดํารงตําแหน่งคราวละ  2  ปี  อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งพ้นจากตําแหน่งจะแต่งตั้งให้เป็น
อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกก็ได้  แต่ไม่เกิน  2  วาระ   

กรณีอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้สํานักงาน
ดําเนินการและเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่แทนภายใน   
60  วันก่อนวันที่อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลพ้นจากตําแหน่ง 

กรณีอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
การดํารงตําแหน่ง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่แทนภายใน  60  วัน 
นับแต่วันที่อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง  โดยผู้ที่เป็นอนุกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแทนนั้นให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากําหนดเวลาที่เหลือตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน  โดยถือเป็น
การดํารงตําแหน่งหนึ่งวาระ 

ข้อ 118 คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ  115  (2)  (3)  (4)  (5)  และ  (6)  ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(2) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามสาขาคุณวุฒิ  ตลอดจนมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ 

(3) มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 
(4) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น   
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(7) ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือจากหน่วยงานของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(9) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(10) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(11) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง 
(12) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ในตําแหน่งอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข้อ 119 การพ้นสภาพ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อนุกรรมการบริหารบุคคลตามขอ้  114  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑18 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
ข้อ 120 วิธีการประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องมีอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าไม่มีประธาน

อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 



 หน้า   ๓๗ 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  อนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด  17 
ลูกจ้าง 

 
 

ข้อ 121 มาตรฐานกําหนดตําแหน่งลูกจ้าง 
สํานักงานอาจจ้างลูกจ้างของสํานักงานตามข้อ  13  (2)  ได้ตามความเหมาะสม  ให้เลขาธิการ

จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งลูกจ้างของสํานักงานไว้เป็นมาตรฐานในทุกตําแหน่ง 
ข้อ 122 การใช้บังคับระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ให้เลขาธิการออกระเบียบสํานักงานว่าด้วยลูกจ้างของสํานักงาน  และให้นําความในระเบียบนี้ 

ไปใช้โดยอนุโลม  ยกเว้นความในหมวด  11   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 123 การใช้ระเบียบของราชการโดยอนุโลม 
ในระเบียบนี้  หากมิได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในประเด็นใด  ให้นําระเบียบ  หลักเกณฑ์  กฎ  

ข้อกําหนด  แนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดแย้งกับระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อกําหนด  หรือแนวปฏิบัติ 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ 124 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงแรก 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนของพนักงานในช่วงระหว่างวันที่   

5  ตุลาคม  2560 - 31  มีนาคม  2561  ของข้าราชการกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์   
ที่สมัครใจและได้แจ้งความจํานงเปลี่ยนเป็นพนักงานตามมาตรา  90  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขัน 
ทางการค้า  พ.ศ.  2560  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 



 
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง 

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
______________________________ 

 
 (หน่วย : บาท) 

ต าแหน่ง ขั้นต  า ขั้นสงู 
ต าแหน่งบรหิารระดับสูง 

รองเลขาธิการ 139,600 251,200 
ผู้ช่วยเลขาธิการ 99,400 178,800 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 70,600 127,100 
ต าแหน่งบรหิารระดับต้น 

ผู้อ านวยการฝ่าย 70,600 155,320 
ต าแหน่งอ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่ม 50,200 90,400 
ต าแหน่งปฏิบัติงาน 

พนักงานขั้นเชี่ยวชาญ 60,400 130,900 
พนักงานขั้นอาวุโส 50,200 90,400 
พนักงานขั้นกลาง 35,500 63,900 
พนักงานขั้นต้น 25,000 45,000 

พนักงานขั้นทั่วไป 17,000 30,600 
 

ลูกจ้าง 17,000 108,750 
 

______________________________ 

 


