
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 

พ.ศ. 2561 
______________________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานส านักงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามความในข้อ 58 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม 

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

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทน พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณของส านักงาน 
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอ่ืนที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ

ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ในรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน

ให้ทางส านักงานเป็นรายเดือน หรือเงินที่จ่ายตอบแทนที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่จากงบด าเนินงาน 
หรือเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทน 

ข้อ 5 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบและค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
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หมวด ๑ 
การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน 

______________________________ 

 
ข้อ 6 การจ่ายเงินเดือนให้ถือจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือน หรือบัญชีอัตราค่าตอบแทน

ที่เลขาธิการอนุมัติแล้ว และการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละเดือนให้จ่ายตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ 
ข้อ 7 การจ่ายเงินเดือนของพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน ให้จ่ายตามส่วนของ

จ านวนวันที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง ที่ได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวนวันท างานในเดือนใด 
จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนส าหรับเดือนดังกล่าวนั้น โดยให้นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
หรือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 8 การจ่ายเงินเดือนกรณีบรรจุใหม่ หรือรวมถึงค่าตอบแทนกรณีกลับเข้าปฏิบัติงานใหม่ 
ให้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน 

ในกรณีพนักงานบรรจุใหม่ให้จ่ายเงินเดือนเท่ากับค่าต่ าสุดของระดับขั้นไปจนกว่าผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานและได้รับเงินเพ่ิมตามปัจจัยตามส านักงานก าหนดตกเบิกย้อนหลังนับแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่
ในส านักงาน โดยให้ถือเป็นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 

ข้อ 9 การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนกรณีที่มีการเลื่อนระดับต าแหน่งหรือเลื่อนเงินเดือน 
ให้จ่ายได้ตั้งแตว่ันที่ระบุในค าสั่งของเลขาธิการ 

ข้อ 10 การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามค าสั่งของเลขาธิการ 

ข้อ 11 ห้ามไม่ให้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในวันที่พนักงานละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร 

พนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานในกรณีอื่น จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือไม่ 
ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 12 การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน 
ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งหรือปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน ให้คงตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนต่อไปตามจ านวนเดิม 
หรือถ้าเป็นกรณีตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามส่วนของเงินเดือนหรือค่าตอบแทนก็ให้ตัดตามส่วนของ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเดิม 

ข้อ 13 พนักงานผู้ใดตายในระหว่างปฏิบัติงาน ให้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนจนถึงวันที่
ถึงแก่ความตาย 

ข้อ 14 การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในกรณีต่าง ๆ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงก าหนดอนุญาตให้ลาออก แต่ถ้าถึงวันที่ก าหนด

อนุญาตให้ลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบค าสั่งอนุญาตและพนักงานผู้นั้นยังคงปฏิบัติงานต่อ ให้จ่ายได้ถึงวันที่
พนักงานรับทราบค าสั่งอนุญาตหรือควรได้รับทราบค าสั่งอนุญาตนั้น 
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(๒) ให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรือเลิกจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในค าสั่งตามแต่กรณี 
แต่ถ้าถึงวันที่ระบุในค าสั่งแล้วยังไม่ได้รับทราบค าสั่งและพนักงานผู้นั้นยังคงปฏิบัติงานต่อ ให้จ่ายได้ถึงวันที่
พนักงานรับทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 

(๓) ในกรณีตาม (๑) และ (๒) หากจ าเป็นต้องส่งมอบงานในหน้าที่ ให้พนักงานอื่น 
ให้จ่ายต่อไปได้จนถึงวันส่งมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไม่ชักช้าตามที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดตามสภาพของงาน 
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่ก าหนดอนุญาตให้ลาออก หรือที่ระบุในค าสั่ง หรือวันที่พนักงาน
รับทราบค าสั่ง หรือควรได้รับทราบค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

(๔) พ้นจากความเป็นพนักงานเพราะเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้จ่ายได้ถึง
วันสิ้นปีงบประมาณ 

ข้อ 15 ให้ส านักงานจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่พนักงานในทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน 
หากเป็นวันหยุดท าการปกติให้จ่ายเงินเดือนวันท าการก่อนวันหยุด โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย และน าเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของพนักงาน ณ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามที่เลขาธิการก าหนด 

ข้อ 16 ส านักงานจะหักเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานไว้เพ่ือการใดไม่ได้ เว้นแต่
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ือช าระเงินให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(๒) เพ่ือช าระเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(๓) เพ่ือช าระค่าสวัสดิการต่าง ๆ 
(๔) เพ่ือช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่มีไว้กับส านักงาน 
(๕) เป็นการหักเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้กระท า

เช่นนั้นได้ 
กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) จะต้องมีหนังสือยินยอมจากพนักงานผู้ถูกหักเงินเดือน

หรือค่าตอบแทน 
 

หมวด ๒ 
การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ถูกสั่งพักงานและผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 

______________________________ 

 
ข้อ 17 ในกรณีที่พนักงานผู้ใดถูกสั่งพักงาน ให้งดจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้นั ้น

ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้พักงานเป็นต้นไป 
ข้อ 18 เงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานระหว่างถูกสั่งพักงาน เมื่อคดีหรือกรณี

ที่ถูกกล่าวหาถึงที่สุด 
(๑) หากไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และพนักงานผู้นั้นไม่มีมลทินหรือมัวหมอง

ให้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เต็มอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนที่พนักงานผู้นั้นพึงได้รับ 
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(๒) หากไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่พนักงานผู้นั้นมีมลทินหรือมัวหมอง 
หรือถูกลงโทษแต่ไม่ถึงกับถูกปลดออกหรือไล่ออก ให้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่พนักงานผู้นั้นพึงได้รับ 

(๓) หากมีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออกไมใ่ห้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่พนักงานผู้นั้น 
ข้อ 19 ถ้าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานตายเสียก่อนคดีหรือกรณีที่ถูกกล่าวหาถึงที่สุด ให้เลขาธิการ

พิจารณาว่าจะสมควรจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือไม่เพียงใดโดยอนุโลมตามข้อ 18 
ข้อ 20 การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

ให้น าข้อ 18 และข้อ 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างลา 

______________________________ 

 
ข้อ 21 พนักงานที่ลาป่วยให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 

60 วันท าการ แต่ถ้าเลขาธิการเห็นสมควรจะอนุญาตให้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างลาต่อไป
เกินกว่า 60 วันท าการก็ได้ 

ข้อ 22 พนักงานผู้ใดได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และได้ลาป่วยเพื่อรักษาตัวเกินกว่าเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 21 ให้พนักงานผู้นั้นได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนระหว่างลาป่วยเต็มจ านวน 

ข้อ 23 พนักงานซึ่งลาคลอดบุตรให้ได้รับเฉพาะเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ข้อ 24 พนักงานซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 
แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่เลขาธิการ
หรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้  แต่ไม่เกิน 
15 วันท าการ 

ข้อ 25 ในปีงบประมาณหนึ่งให้พนักงานลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 10 วันท าการ แต่ในปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานให้ลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
ระหว่างลาไดไ้ม่เกิน 5 วันท าการ 

พนักงานซึ่งลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่ให้ได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนระหว่างลา 

ข้อ 26 พนักงานที่ลาพักผ่อนประจ าปีให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน
ระยะเวลาตามสิทธิของแต่ละบุคคลทีก่ าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการลาที่คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อ 27 พนักงานที่ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ไม่เกิน 120 วัน แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
พนักงานสตรีที่ลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน 90 วัน 

แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ทั้งนี้ พนักงานที่ลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 

12 เดือน 
ข้อ 28 พนักงานซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รับเงินเดือน

ในระหว่างลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน
ภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน 

เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน  
จะให้จ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในระหว่างลานั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน 

ข้อ 29 พนักงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ให้ได้รับ
เงินเดือน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงานจนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานเกิน 4 ปี จะรับเงินเดือน
ระหว่างลาในส่วนที่เกิน 4 ปีได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้ว
จะต้องไม่เกิน 6 ปี 

ข้อ 30 พนักงานที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ไม่ให้ได้รับเงินเดือน
และค่าตอบแทนระหว่างลา 

ข้อ 31 พนักงานที่ลาติดตามคู่สมรสไม่ให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนระหว่างลา 
ข้อ 32 พนักงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาเพ่ือไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือน
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 1 ปี 
 

หมวด 4 
ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน 

______________________________ 

 
ข้อ 33 การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนของลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานว่าด้วยลูกจ้าง

ของส านักงาน และให้น าความในระเบียบนี้มาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม 
ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน ให้น าความในระเบียบนี้มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
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บทเฉพาะกาล 
______________________________ 

 
ข้อ 35 การด าเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้  ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่า

ถูกต้องตามระเบียบนี้ 
กรณีที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งและให้ถือว่าถูกต้องตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามวรรคแรกได้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

และให้ถือว่าเป็นที่ยุติ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           
 
 
 

(นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 


