
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน พ.ศ. 2561 

______________________________ 

 
โดยที่เห็นสมควรก ำหนดให้มีเงินประจ ำต ำแหน่งให้เหมำะสมสอดคลองกับภำรกิจและหน้ำที่

ของพนักงำนบำงต ำแหน่งในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ตำมควำมในข้อ 56 แห่งระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ปรำศจำกอคติหรือสิ่งจูงใจจำกปัจจัยภำยนอก 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 17 (14) แห่งพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
พ.ศ. 2560 คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำว่ำด้วยเงินประจ ำ
ต ำแหน่งของพนักงำน พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดำระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนที่มีก ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของส ำนักงำน 
ข้อ 5 พนักงำนอำจไดร้ับเงินประจ ำต ำแหนง่ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) พนักงำนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรระดับสูง ต ำแหน่งบริหำรระดับต้น 

และต ำแหน่งอ ำนวยกำรที่ก ำหนดในระเบียบคณะกรรมกำรที่ก ำหนดไว้ และปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งดังกล่ำว 
ให้มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมบัญชีแนบท้ำยระเบียบนี้ 

(2) พนักงำนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่หลัก
ของต ำแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับเดือนนั้น ตำมส่วนจ ำนวนวันที่ได้
ด ำรงต ำแหน่งและปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งดังกล่ำว 

(3) พนักงำนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รักษำกำรแทน รักษำกำรในต ำแหน่ง และปฏิบัติหน้ำที่
ในต ำแหน่งที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง และผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งดังกล่ำวเกินกว่ำ 15 วัน ให้มีสิทธิ
ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
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(4) พนักงำนซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งผู้ใด หำกได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
และไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ตนด ำรงอยู่ ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ตนเองด ำรงอยู่ไปจนกว่ำมีผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งและปฏิบัติหน้ำที่หลัก
ของต ำแหน่งนั้น 

(5) พนักงำนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง และได้ปฏิบัติ
หน้ำที่หลักของต ำแหน่งนั้นเกินหนึ่งต ำแหน่ง ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจ ำต ำแหน่งสูงสุดเพียงต ำแหน่งเดียว 

(6) พนักงำนซึ่งด ำรงต ำแหนที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง และได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่
ในต ำแหน่งประเภทเดียวกันที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง และได้ปฏิบัติหน้ำที่หลักในต ำแหน่งที่ตน
ไปปฏิบัติหน้ำที่ ให้ไดร้ับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมอัตรำเดิมของตนต่อไป 

ในกรณีท่ีพนักงำนซึ่งด ำรงต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง ได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่
หรือรักษำรำชกำรแทน หรือรักษำกำรในต ำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งต่ำงประเภทกัน ให้ได้รับ
เงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำของต ำแหน่งเดิมต่อไปนับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่หลักในต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้ำที่ หรือรักษำรำชกำรแทน หรือรักษำกำรในต ำแหน่ง แตท่ัง้นี้ต้องไมเ่กิน 6 เดือน 

(7) พนักงำนซึ่งด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง และได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำน
ตำมประกำศที่ส ำนักงำนก ำหนดเพ่ือกำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพของพนักงำน ให้ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งในอัตรำ
ของต ำแหน่งเดิมต่อไป 

ข้อ 6 ให้ส ำนักงำนจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งควบคู่ไปกับเงินเดือนของพนักงำนในเดือนนั้น ๆ 
จำกงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำน โดยนับวันที่ระบุในค ำสั่งแต่งตั้ง 

ข้อ 7 พนักงำนที่ละทิ ้งหน้ำที ่หรือขำดงำนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ให้ได้รับเงิน
ประจ ำต ำแหน่งส ำหรับเดือนที่ละทิ้งหน้ำที่หรือขำดงำนดังกล่ำว 

ข้อ 8 พนักงำนผู้ใดถูกสั่งพักงำน ถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อน หรือผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรอุทธรณ์
ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้งดกำรจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งแก่พนักงำนดังกล่ำวไว้จนกว่ำพนักงำนผู้นั้น
จะได้กลับมำปฏิบัติงำนตำมปกติ 

ข้อ 9 ให้ประธำนกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มี
อ ำนำจพิจำรณำวินิจฉัยกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
 

ประกำศ  ณ  วันที่      
 
 
 

(นำยสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์) 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ปฏิบัติหน้ำที่ 

ประธำนกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
 



 
บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
______________________________ 

 
(คน : บาท : เดือน) 

ต าแหน่ง อัตรา 
ต าแหน่งบริหารระดับสูง 

รองเลขำธิกำร 20,000 
ผู้ช่วยเลขำธิกำร 18,000 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 18,000 
ต าแหน่งบริหารระดับต้น 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 18,000 
ต าแหน่งอ านวยการ 

หัวหน้ำกลุ่ม 16,000 
 

______________________________ 

 


