
ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าดว้ยการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหาร  
งานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ  
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และเพ่ือให้ระบบการบริหารงานบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๑๔)  แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการบริหาร 
งานทรัพยากรบุคคล  พ.ศ.  2562”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการแขง่ขันทางการค้า  ว่าด้วยการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านกังาน

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการแขง่ขันทางการค้า  ว่าด้วยการบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านกังาน

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของส านักงาน 
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่   

๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   และให้มีอ านาจพิจารณาและ

วินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



หมวด  ๑   
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของส านักงานต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ที่มุ่งถึง
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเป็นไปตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมาย  และพัฒนาให้บุคลากรของส านักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติในการเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก  
รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ  และเป็นไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งมีมาตรการและกลไก 
ในการป้องกันการใช้อ านาจโดยมิชอบ  และการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่  การบรรจุและแต่งตั้ง  และ
การบริหารงานบุคคลด้านอื่นใด 

บรรดาการด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้
ก าหนดไว้  ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และระเบียบ  กฎ  หลักเกณฑ์  ข้อก าหนด  
และแนวปฏิบัตดิ้านการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล  รวมทั้งระเบยีบอื่นใดของทางราชการมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ ๗ ให้เลขาธิการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส านักงานโดยขึ้นตรงต่อ
ประธานกรรมการ  รวมทั้งมีอ านาจและหน้าที่ในการปฏิบัติงานของส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และมติของคณะกรรมการ  รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน 
และลูกจ้างของส านักงาน 

นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการมีอ านาจในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อนและลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงาน  และ 

ให้พนักงานออกจากต าแหน่ง 
(๒) ออกประกาศ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  และค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานและ  

ลูกจ้าง  รวมทั้งการปฏิบัติงานของส านักงาน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
และมติของคณะกรรมการ   

(๓) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือให้ค าปรึกษาหรือปฏิบัติงานเฉพาะอย่างตามที่เลขาธิการ
มอบหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด   

หมวด  ๒   
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานมี  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) พนักงาน  ได้แก่  บุคคลที่ส านักงานบรรจุเป็นพนักงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   

เพื่อปฏิบัติงานประจ าส านักงานภายหลังจากพ้นระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 

้หนา   ๒
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(๒) ลูกจ้าง  ได้แก่  บุคคลที่ส านักงานตกลงจ้างให้ปฏิบัติงาน  ตามก าหนดระยะเวลาจ้าง   
ในสัญญาจ้าง  โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

ส านักงานจะมีผู้ปฏิบัติงานในประเภทใด  ต าแหน่งใด  ส่วนงานใด  และในจ านวนเท่าใดให้อยู่
ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่ส านักงานประกาศก าหนดตามความจ าเป็น  ความเหมาะสมกับลักษณะงาน  
อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน  โดยความเห็นชอบประธานกรรมการ 

ข้อ ๙ ต าแหน่งของพนักงานแบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้   
(๑) ต าแหน่งบริหาร 
 ๑) ระดับสูง  คือ  รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๒) ระดับต้น  คือ  ผู้อ านวยการฝ่ายหรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
(๒) ต าแหน่งอ านวยการ  คือ  หัวหน้ากลุ่มหรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
(๓) ต าแหน่งปฏิบัติงาน  คือ 
 ๑) นักทรัพยากรบุคคล 
 ๒) นักตรวจสอบภายใน 
 ๓) นักการเงินและการบัญชี 
 ๔) นักจัดซื้อและการพัสดุ 
 ๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๖) นักวางแผนโครงการ 
 ๗) นักจัดการงาน 
 ๘) นักองค์กรสัมพันธ์ 
 ๙) นักการต่างประเทศ 
 ๑๐) นักสืบสวนสอบสวน 
 ๑๑) นิติกร 
 ๑๒) นักวิเคราะห์ธุรกิจ 
 ๑๓) นักเทคโนโลยี 
 ๑๔) ต าแหน่งอื่นตามที่ส านักงานประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ต าแหน่งปฏิบัติงานตาม  (๓)  ให้มี  ๕  ระดับขั้น  คือ  ระดับทั่วไป  ระดับต้น  ระดับกลาง  

ระดับอาวุโส  และระดับเชี่ยวชาญ  ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
ให้เลขาธิการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงานตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน  ไว้เป็นบรรทัดฐานใน 
ทุกต าแหน่งของพนักงาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ให้เลขาธิการจัดท าค าบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่งตามลักษณะงานและผลสัมฤทธิ์    
โดยต้องระบุขอ้มูลต าแหนง่  คุณลักษณะที่จ าเป็นของต าแหน่ง  สภาพแวดล้อมของการท างาน  โครงสรา้ง  
การบังคับบัญชา  ขอบเขตของงาน  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 

ข้อ ๑๐ พนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) สามารถท างานได้เต็มเวลาตามวันเวลาท าการที่ส านักงานก าหนด 
(๕) มีคุณวุฒิ  และความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งที่ส านักงานต้องการ 
(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  หรือพนักงานของส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นใดของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๑๐) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสม   
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(๑๑) ไม่เป็นโรคอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
(๑๒) ไม่เป็นภิกษ ุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  ยกเว้นในขณะด ารงต าแหน่งเป็นผู้ได้รับอนุญาต

จากเลขาธิการให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว  ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี 
(๑๓) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ฐานกระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๑๔) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ที่ปรึกษา  หรือผู้จัดการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด   

ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
พนักงานต้องมีคุณสมบัตทิั่วไปและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่เปน็พนักงาน 
ข้อ ๑๑ การก าหนดต าแหน่งของพนักงาน  ให้แบ่งกลุ่มตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

และระดับขั้นของต าแหน่งต้องแสดงถึงช่วงอัตราเงินเดือน  ทั้งนี้  เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อภารกิจ 

การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ค าบรรยายลักษณะงาน  
ในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง   และปฏิบัติงานตามค าสั่งเลขาธิการ  ประธานกรรมการ  และ
คณะกรรมการด้วย 
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ข้อ ๑๒ บัตรประจ าตัวพนักงานและสัญลักษณ์แสดงตัวพนักงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด  ๓ 
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  โดยยึดหลักความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  และมีวาระการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของส านักงาน  โดยค านึงถึงกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสรรหาบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  ให้ด าเนินการต่อเมื่อ 
มีต าแหน่งว่างหรือมีการเพิ่มกรอบอัตราก าลัง 

(๒) การคัดเลือกพนักงานและการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ต้องผ่านการประเมินความรู้  
ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  โดยน าปัจจัยด้านประสบการณ์และความประพฤติทางจริยธรรม  
พิจารณาประกอบกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และค าบรรยายลักษณะงานที่ก าหนดไว้   

ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  ทั้งนี้  เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล  
เพื่อด าเนินการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้ความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติทั่วไปและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  
และบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามข้อ   ๙  วรรคสาม  
เป็นพนักงาน   

พนักงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  ตลอดเวลาที่เป็นพนักงาน   
ในกรณีที่พบว่าพนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติดังกล่าวกล่าว  ให้เลขาธิการสั่งให้พนักงานผู้นั้นพ้นจากสภาพ
ความเป็นพนักงานโดยพลัน 

ข้อ ๑๕ ส านักงานอาจก าหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในต าแหน่งท่ีต้องรักษา
ความลับของส านักงานลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงการรักษาความลับที่ส านักงานก าหนดเป็นการเฉพาะได้ 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานในต าแหน่งใด  ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและสูงสุดไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  เว้นแต่เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะก าหนดเป็นกรณีพิเศษให้ไม่ต้องทดลองปฏิบัติงานหรือให้ทดลองปฏิบัติงานน้อยกว่าเก้าสิบวันหรือเกินกว่า
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันก็ได้ 

เมื่อครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล
การทดลองปฏิบัติงานจัดท ารายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน  พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงเลขาธิการเพ่ือพิจารณาสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัติงาน  และเมื่อเลขาธิการสั่งให้พ้น 
การทดลองปฏิบัติงานแล้ว   
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(๑) ในกรณีที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  ให้นับอายุการท างานของพนักงานผู้นั้นนับตั้งแต่วันที่
บรรจุแต่งตั้งเป็นต้นไป  เว้นแต่คณะกรรมการก าหนดเป็นอย่างอื่น 

(๒) ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน  และให้ถือว่าไม่เคย 
เป็นพนักงานของส านักงาน  ทั้งนี้  การออกจากงานดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่    
การรับเงินเดือน  และผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในระหว่างผู้นั้นทดลองปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการมีอ านาจบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในต าแหน่ง  ดังนี้ 
(๑) ต าแหน่งบริหารระดับสูง  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ 
(๒) ต าแหน่งบริหารระดับต้น  โดยความเห็นชอบประธานกรรมการ 
(๓) ต าแหน่งอ านวยการ  และต าแหน่งปฏิบัติงาน 
ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งพนักงานหรือบุคคลเคยเป็นพนักงานให้กลับเข้าเป็นพนักงานใหม่ต้องแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นให้แต่งตั้งด ารงต าแหน่ง
ต่ ากว่าเดิมได้  ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการ  และบุคคลนั้นมีหนังสือยินยอม 

ข้อ ๑๙ พนักงานผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของประธานกรรมการจะพิจารณาและมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือประโยชน์ใน 
การรับสวัสดิการ  บ าเหน็จตอบแทน  หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่ส านักงานประกาศก าหนด   

ข้อ ๒๐ พนักงานผู้ใดต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
ให้เลขาธิการสั่งให้ผู้นั้นออกจากการปฏิบัติงานเพื่อไปรับราชการทหารเป็นการชั่วคราว  เมื่อผู้นั้นพ้นจาก
ราชการทหารแล้วโดยไม่มีความเสียหาย  ให้มีสิทธิกลับเข้าเป็นพนักงานตามเดิมภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  โดยให้เลขาธิการสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม  และให้ได้รับ
เงินเดือนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบ 
ประธานกรรมการ 

พนักงานตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสิทธิได้นับวันปฏิบัติงานก่อนถูกสั่งให้ออกจากงานรวมกับ 
วันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันปฏิบัติงาน  เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้า
ปฏิบัติงานติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากงาน 

พนักงานซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ซึ่ งไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย   
การรับราชการทหาร  เมื่อกลับเข้าปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  โดยให้น า
ข้อ  ๑๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๑ พนักงานผู้ใดออกจากการปฏิบัติงานซึ่งไม่ใช่กรณีออกจากงานเพราะกระท าผิดวินัย  
หรือลาออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานขอกลับเข้าปฏิบัตงิานใหม่  เลขาธิการอาจพิจารณาสั่งให้
กลับเข้าปฏิบัติงานได้ในต าแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบประธานกรรมการ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน  เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้
พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ประจ าส่วนงานอื่นภายในส านักงานโดยให้พ้นจากต าแหน่งชั่วคราวได้   ทั้งนี้   
ไม่กระทบต่อเงินเดือน  หรือค่าจ้าง  รวมถึงสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ  ที่เคยได้รับ   

การสั่งตามวรรคหนึ่งต้องระบุเหตุผลในการสั่งนั้นด้วย 
ข้อ ๒๓ พนักงานผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  เมื่อผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง

เลขาธิการ  โดยไม่มีความเสียหายหรือถูกลงโทษทางวินัย  ให้มีสิทธิกลับเข้ามาเป็นพนักงานในต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเดิมภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากต าแหน่งเลขาธิการ  หากไม่มีต าแหน่ง
ระดับเดียวกันว่าง  ให้ก าหนดต าแหน่งเฉพาะบุคคลเป็นการชั่วคราวได้   และให้ยุบต าแหน่งดังกล่าว 
เมื่อพนักงานผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นพนักงาน  โดยให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในข้อ  ๒๑   
มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหรือผู้รักษาการในต าแหน่งให้เป็นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการเกี่ยวกับการมอบอ านาจ 

หมวด  ๔   
การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 

 
 

ข้อ ๒๕ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  การพิจารณาความดคีวามชอบ  การเลื่อนขั้นเงนิเดอืน  
การเลื่อนต าแหน่ง  และการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน  ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม  โดยพิจารณาจาก
ผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติทางจริยธรรม  ซึ่งปราศจากการแทรกแซงทั้งภายในและภายนอก 

ส่วนที ่ ๑   
การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้ส านักงานเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานปีละหนึ่งครั้ง    
โดยประเมินการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่   ๑  เมษายน  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ของปีถัดไป  โดยอย่างน้อย 
ต้องพิจารณาจากรายงานสรุปการปฏิบัติงาน  และการประเมินสมรรถนะรอบด้าน  (๓๖๐  องศา)  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด 

ในการจัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าเป็นรายเดือน  เว้นแต่ส านักงาน 
จะก าหนดให้พนักงานบางต าแหน่งจัดท ารายงานสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์หรือตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดก็ได้   
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ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามวรรคหนึ่งไปประกอบการพิจารณา   
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลการทดลองปฏิบัติงาน 
(๒) การเลื่อนเงินเดือน 
(๓) การเลื่อนระดับต าแหน่ง 
(๔) การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
(๕) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
(๖) เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  พนักงานมีหน้าที่ต้องจัดท า 

เอกสาร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายงานสรุปการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
(๒) การประเมินสมรรถนะรอบด้าน  (๓๖๐  องศา)   
เอกสารตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานก าหนด  โดยต้องก าหนดให้เปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินเท่าที่จ าเป็น 
ข้อ ๒๘ เมื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว  ให้เลขาธิการรายงานคณะกรรมการ

ทราบผลการประเมิน  แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินโดยตรงทราบ  หากมีข้อควรปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาท าความตกลงกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาใน  
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ส่วนที ่ ๒   
การเลื่อนเงนิเดือน 

 
 

ข้อ ๒๙ ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้ส านักงานตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ส าหรับการก าหนดวงเงิน
การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  ทั้งนี้  ภายในกรอบวงเงินเป็นจ านวนไม่เกิน
ร้อยละ  ๘  ของยอดค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของส านักงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ข้อ ๓๐ ในปีงบประมาณใดที่ส านักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลงอันอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงาน  คณะกรรมการอาจมีมติให้งดปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ าปี 
หรือให้ปรับลดยอดวงเงินได้  โดยต้องเป็นกรณีที่จ าเป็นและอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง 
แก่ส านักงาน 
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ข้อ ๓๑ การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีให้พิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งงานนั้น 

ในกรณีที่พนักงานผู้ใดปฏิบัติงานไม่ครบสิบสองเดือนในรอบปีการประเมินแต่ต้องไม่ต่ ากว่าแปดเดือน  
ให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานผู้นั้นได้ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ผู้นั้นปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  พนักงานผู้นั้นต้องไม่อยู่
ในระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน   

ข้อ ๓๒ ให้เลขาธิการมีอ านาจเลื่อนเงินเดือนประจ าปีกรณีปกติให้แก่พนักงานที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละหกของเงินเดือนพนักงานผู้นั้นในรอบปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา  เว้นแต่พนักงานต าแหน่งบริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย 

ข้อ ๓๓ ให้เลขาธิการมีอ านาจเลื่อนเงินเดือนประจ าปีเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานที่มี 
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงนอกเหนือจากกรณีปกติให้แก่พนักงานผู้นั้นได้  ในอัตราเมื่อรวมกับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีกรณีปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือนของพนักงานผู้นั้น  
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  เว้นแต่พนักงานต าแหน่งบริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด้วย 

ข้อ ๓๔ การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่ส านักงานประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๓๕ พนักงานผู้ใดไม่อาจเลื่อนเงินเดือนประจ าปีในปีงบประมาณใดได้เพราะเหตุเงินเดือน
เต็มขั้น  ให้ส านักงานจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษเป็นรายเดือน  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่ส านักงานก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๕   
การเลื่อนขัน้ 

 
 

ข้อ ๓๖ การเลื่อนขั้นของพนักงานต าแหนง่ปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด  ทั้งนี้  โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้ด้วย 

(๑) ผลการปฏิบัติงาน 
(๒) ความรู้ความสามารถในการด ารงต าแหน่งและสมรรถนะ 
(๓) ความประพฤติและการรักษาวินัย 
(๔) การพัฒนาและสั่งสมประสบการณ์ 
(๕) ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
(๖) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(๗) ผลการทดสอบในกรณีที่เป็นต าแหน่งเฉพาะที่ต้องมีการทดสอบ 
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หมวด  ๖ 
สิทธิประโยชน ์

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
วันเวลาท าการและวันหยุด 

 
 

ข้อ ๓๗ ให้มีวันท าการสัปดาห์ละ  ๕  วัน  โดยมีก าหนดเวลาท าการวันละ  ๘  ชั่วโมงหรือ  
๔๘๐  นาที  รวมเวลาหยุดพักกลางวัน  ๑  ชั่วโมง  รวมสัปดาห์ละไม่เกิน  ๔๐  ชั่วโมง  ดังนี้ 

(๑) วันท าการ  ได้แก่  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เว้นวันหยุดที่ราชการประกาศก าหนด  หรือตามที่  
ส านักงานประกาศก าหนด 

(๒) เวลาท าการปกติ  ได้แก่  เวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ถึง  ๑๖.๓๐  นาฬิกา  โดยมีเวลาพัก  
ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา  ถึง  ๑๓.๐๐  นาฬิกา 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนเวลาเข้าและออกงาน  ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานประกาศก าหนด   

ข้อ ๓๘ วันหยุดงานของพนักงานแบ่งเป็น  ๕  ประเภท  ดังนี้   
(๑) วันหยุดประจ าสัปดาห์  ได้แก่  วันเสาร์และวันอาทิตย์   
(๒) วันหยุดตามที่ราชการประกาศก าหนด 
(๓) วันหยุดตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
(๔) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
(๕) วันหยุดงานเพราะเหตุเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับส านักงาน 
ให้ส านักงานประกาศวันหยุดล่วงหนา้เป็นรายปี  ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีปัจจุบัน  โดยให้

ก าหนดวันหยุดในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ถึง  ๓๑  ธันวาคม  ของปีถัดไป  และให้ส านักงาน
ประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมวันหยุดภายหลังได้ 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  เหตุพิเศษ  เหตุประสบภัย  และเหตุอันอาจเกิด 
ความเสียหายอันกระทบต่อสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน  เลขาธิการอาจก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน 
มีวันเวลาท าการหรือวันหยุดเป็นอย่างอื่นได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลา 

 
 

ข้อ ๔๐ การลาหยุดงานของพนักงานให้เป็นไปตามกรณี  ดังนี้   
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
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(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   
(๘) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการลาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
ส่วนที ่ ๓ 

เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงนิเพ่ิม  และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
 
 

ข้อ ๔๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของพนักงานเป็นความลับระหว่างพนักงาน
กับส านักงาน  พนักงานอื่นจะล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวได้เฉพาะแต่เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ส านักงานมอบหมายเท่านั้น  และจะให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมิได้  เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามหน้าที่ 
ที่ส านักงานมอบหมาย 

การก าหนดค่าตอบแทนใด ๆ  ตามหมวดนี้  ให้ค านึงถึงประเภทและอัตราคา่ตอบแทนในท านอง
เดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทน  ในการนี้  ห้ามมิให้ก าหนดให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานและลูกจ้างที่ถูกไล่ออก 

ข้อ ๔๒ การก าหนดเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินเพ่ิม  และค่าตอบแทนอื่น ๆ  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้  ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้พิจารณาจากปัจจัย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระดับวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับต าแหน่ง 
(๒) ความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 
(๓) ประสบการณ์การท างานที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
(๔) ภาระงานขั้นต่ าและความรับผิดชอบ 
(๕) ความยากง่ายของงาน 
(๖) อัตราค่าจ้างของหน่วยงานอื่นที่มีสถานะใกล้เคียง 
(๗) สถานการณ์และความจ าเป็นของส านักงาน 
(๘) ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการบังคับบัญชา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔๓ ให้เลขาธิการก าหนดอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชี
อัตราเงินเดือนแนบท้ายระเบยีบนี้  โดยอัตราเงินเดือนตอ้งไมต่่ ากวา่อัตราต่ าสุดและไม่เกนิอัตราสูงสุดของ
ช่วงเงินเดือนของระดับต าแหน่งที่ก าหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือนดังกล่าว  เว้นแต่กรณีได้รับเงินเดือน 
สูงกว่าขั้นต่ าของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ได้รับอยู่ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่สภาวะตลาดแรงงานภายนอกมีการแข่งขันสูงหรือขาดแคลนผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในบางสาขา  คณะกรรมการอาจพิจารณาเพ่ิมอัตราเงินเดือนในสาขานั้นเป็นกรณีพิเศษได้  
แต่ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของอัตราเงินเดือนขั้นต่ าตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายระเบียบนี้ 

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งที่ต้องการผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงตามวรรคหนึ่ง  
เลขาธิการอาจเจรจาต่อรองเงินเดือนกับบุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ  และอาจก าหนดอัตราเงินเดือนสูงกว่า
ค่ากลาง  (Midpoint)  ของระดับต าแหน่งนั้น ๆ  ได้  แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่ากลางของระดับ
เงินเดือนนั้น 

หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบประธานกรรมการ 

ข้อ ๔๕ เมื่ออัตราค่าครองชีพสูงขึ้นหรือบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ส านักงานอาจพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราเงินเดือนหรือ
พิจารณาจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ  เงินเพิ่มพิเศษประจ าต าแหน่ง  หรือเงินเพ่ิมพิเศษ
อย่างอื่นตามความเหมาะสม  แล้วน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ข้อ ๔๖ การก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาชีพ  ให้พิจารณา
จากวุฒิการศึกษาที่ใช้แต่งตั้ง  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ภาระงานขั้นต่ าของต าแหน่ง  และความขาดแคลน 
ทางวิชาชีพ  โดยให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเงินประจ าต าแหน่ง
ดังกล่าวทุกรอบสามปีตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด   

ข้อ ๔๗ การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันท าการปกติ  การปฏิบัติงานในวันหยุด  และ 
การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันหยุด  ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) พนักงานต าแหน่งบริหาร  ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 
ในวันท างานปกติ  การปฏิบัติงานในวันหยุด  หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันหยุด  เว้นแต่
คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่นเป็นรายกรณีเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๒) พนักงานต าแหน่งอ านวยการและต าแหน่งปฏิบัติงาน  ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
ในเวลาท างานปกติ  และเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายหรือ 
อนุมัติให้พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันท างานปกติ  ท างานในวันหยุด  หรือท างานนอกเวลา
ท าการในวันหยุดได้  โดยส านักงานจะจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันท างานปกติ   
การปฏิบัติงานในวันหยุด  หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการในวันหยุดแก่พนักงานตามข้อบังคับ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



พนักงานตาม  (๒)  ที่ท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ  ท างานในวันหยุด  หรือท างานล่วงเวลา  
ในวันหยุดเอง  โดยไม่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาไม่มีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในวันท างานปกติ  การท างานในวันหยุด  และการท างานนอกเวลา
ในวันหยุดได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปฏิบัติงานนอกเวลาให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

ข้อ ๔๘ ให้ส านักงานจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานในวันที่  ๒๘  ของเดือน  ในกรณีที่เป็นวันหยุด
ให้จ่ายเงินเดือนก่อนวันหยุด  โดยหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  และน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน   
ณ  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  หรือธนาคารพาณิชย์อื่นตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๔๙ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  ปราศจากอคติหรือสิ่งจูงใจจากปัจจัยภายนอก  รวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาความลับ 
และส านวนคดี  โดยอาศัยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ส านักงานอาจก าหนดให้มีค่าตอบแทน
พิเศษอื่น ๆ  ให้แก่พนักงานได้  ทั้งนี้  ประเภทและอัตราค่าตอบแทนพิเศษ  และหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการก าหนดค่าตอบแทนพิเศษตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาจาก 
(๑) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(๒) คุณวุฒิหรือประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
(๓) เหตุผลและความจ าเป็นอื่นเพ่ือประโยชน์ของส านักงาน 
(๔) ความจ าเป็นในการด ารงชีพตามสภาวะทางเศรษฐกิจ 

ส่วนที ่ ๔ 
สวัสดกิารและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

 
 

ข้อ ๕๐ ให้พนักงานได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ส านักงานจัดให้อย่างน้อย  ดังนี้   
(๑) สวัสดิการ  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ได้แก่ 
 (ก) สวัสดิการพ้ืนฐาน 
  ๑) ประกันชีวิตกลุ่ม 
  ๒) ประกันสุขภาพกลุ่ม 
 (ข) สวัสดิการเลือกอิสระ 
  ๑) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  ๒) การคลอดบุตร 
  ๓) การสร้างเสริมสุขภาพ 
  ๔) การสนับสนุนการท างานและการด ารงชีวิต 
  ๕) สวัสดิการอื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



(๒) สิทธิประโยชน์  ได้แก่ 
 ๑) เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 
 ๒) เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม 
 ๓) เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม 
 ๔) เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน 
 ๕) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ๖) รถประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
 ๗) สวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน 
 ๘) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ตามที่เลขาธิการก าหนด  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ 
ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๕๑ เครื่องแบบของพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด   
ข้อ ๕๒ ให้เลขาธิการด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แกพ่นักงานตามกฎหมาย

และระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หมวด  ๗ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

 
 

ข้อ ๕๓ ให้ส านักงานจัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะความช านาญ  พฤติกรรม  การท างานที่ดี  
ทัศนคติที่ดี  รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งหมายให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด  โดยเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ  หลักการ
มีส่วนร่วม  หลักความเปน็มาตรฐาน  หลักความประหยัดและคุ้มคา่  หลักสมรรถนะ  และหลักการพัฒนา
ที่สมดุล 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องจัดให้มีการด าเนินการในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การพัฒนาบุคคลผู้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานใหม่  เพื่อให้รับทราบถึงระเบียบ  แบบแผน  

วัฒนธรรมและค่านิยมของส านักงาน  หลักการและวิธีการปฏิบัติงาน  อ านาจหน้าที่  ขอบเขตของงานแนว
ทางการปฏิบัติตน  และข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) การพัฒนาพนักงานก่อนเลื่อนขั้นให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ด ี รวมถงึคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหน่งนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ  
และประสิทธิผล   

(๓) การพัฒนาพนักงานให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยอาจให้ 
ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  รวมถึงการให้ไปปฏิบัติงานหรือท าวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  หรือกิจกรรมอย่างอื่นตามความเหมาะสมจ าเป็นตามที่ส านักงานก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

การด าเนินการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕๔ พนักงานผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ส านักงาน 
จนเป็นที่ประจักษ์  ให้ผู้นั้นได้รับบ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล 
หรือการได้เลื่อนเงินเดือน  ตามสมควรแก่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงาน
ก าหนด   

ข้อ ๕๕ ให้ส านักงานก าหนดการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ให้สมดุลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของพนักงาน  รวมทั้งสถานที่ท างานให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน   

หมวด  ๘ 
การคุม้ครองสิทธขิองพนักงาน 

 
 

ข้อ ๕๖ พนักงานหญิงมีครรภ์ต้องได้รับการคุ้มครอง  ดังนี้   
(๑) สิทธิในการลาคลอดบุตรตามข้อ  ๔๐  (๒) 
(๒) สิทธิในการขอเปลี่ยนงานชั่วคราวทั้งก่อนและหลังคลอดให้เหมาะกับสภาพการตั้งครรภ์ 
(๓) สิทธิการท างานต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยแรงงานบัญญัติให้ความคุ้มครอง 
(๔) การปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ  การปฏิบัติงานในวันหยุด  หรือการปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 

ในวันหยุด  ให้ท าได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรือลูกจ้างหญิงมีครรภ์   และต้องได้รับ
ความยินยอมจากพนักงานผู้นั้นเป็นคราวไป 

ข้อ ๕๗ พนักงานผู้พิการต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป   
ข้อ ๕๘ พนักงานทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองในการไม่ถูกล่วงเกิน  คุกคาม  ดูถูก  เหยียดหยาม  

หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญทางเพศ  และได้รับการส่งเสริมโอกาสและความตระหนัก 
รู้ถึงความเท่าเทียมกันทางเพศของแต่ละบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ   นอกจากนี้จะต้องได้รับ 
ความเท่าเทียมในการจ้างงาน  เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 

หมวด  ๙ 
การรวมกลุ่มของพนักงาน 

 
 

ข้อ ๕๙ พนักงานมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพ่ือกระท ากิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงาน  
การส่งเสริมสุขภาพ  การกีฬา  กิจกรรมเพ่ือสังคม  และกิจกรรมอื่นอันเป็นประโยชน์เพ่ือสาธารณะ  รวมถึง
การคุ้มครองประโยชน์  สาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  หรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน   

การรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  รวมทั้งจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หรือกระท ากิจกรรม
ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



เสรีภาพในการรวมกลุ่มของพนักงานตามวรรคหนึ่งจะไม่ถูกจ ากัด  ถูกกีดกัน  หรือได้รับการปฏิบตัิ
อย่างไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากการรวมกลุ่มหรือการมีส่วนร่วมกิจกรรมตามปกติของ  
การรวมกลุ่มตามหมวดนี้ 

ข้อ ๖๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส านักงานและพนักงานหรือระหว่าง
พนักงานด้วยกัน  การรวมกลุ่มของพนักงานตามข้อ  ๕๙  อาจขอจัดตั้งเป็นชมรมได้  ภายใต้วัตถุประสงค์  
ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรม  พนักงาน  และผู้บังคับบัญชาในการให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกชมรม  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  และเพ่ือการสร้างช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับสมาชิกชมรม  รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์   ความสามัคคี   
การส่งเสริมสุขภาพ  การกีฬา  การจัดกิจกรรมสังคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  และกิจกรรมอื่นอันเป็น
ประโยชน์ต่อส านักงาน 

(๒) ช่วยเหลือสมาชิกชมรมในการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่สมาชิกชมรมเกี่ยวกับ 
การด าเนินการทางอาญา  ทางแพ่ง  ทางวินัย  การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  และการให้ความช่วยเหลือใน
การจัดหาทนายความหรือที่ปรึกษา   

(๓) การเสนอความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
และการพัฒนาการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมสุขภาพ  การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

(๔) ด าเนินการและให้ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ   
รวมถึงการให้ความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่สมาชิกชมรม  หรือการแจ้ง  
หรือให้ข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องทราบ   

การรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แทนชมรมมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งชมรมและวัตถุประสงค์ของ
ชมรมต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่การรวมกลุ่มตั้งชมรมของพนักงานเสร็จสิ้น   แล้วให้
เลขาธิการรายงานเสนอประธานกรรมการและคณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๖๑ ส านักงานอาจจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีให้แก่ชมรมพนักงานเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสม  
เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มของพนักงาน  โดยให้จัดท าค าของบประมาณพร้อมกับการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีของส านักงาน 

การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงาน
โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 

ข้อ ๖๒ ให้ชมรมของพนักงานมีสิทธิใช้สถานที่ของส านักงานในการด าเนินการของชมรม   
เพื่อการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเท่านั้น 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๖๓ ห้ามมิให้ชมรมด าเนินการการนัดหยุดงาน  หรือการกระท าการอื่นใดที่เกิดผลกระทบ
ต่อส านักงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๖๔ ในกรณีที่มีการจัดตั้งชมรมมากกว่าหนึ่งชมรม  ให้ส านักงานด าเนินการให้มีชมรมกลาง
ของพนักงานซึ่งมีตัวแทนของชมรม ๆ  ละหนึ่งคนร่วมกันเป็นชมรมกลางพนักงาน  มีตัวแทนชมรมหนึ่งคน
ซึ่งเลือกกับเองเป็นประธานชมรม  เพ่ือเป็นตัวแทนชมรม  และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับส านักงาน
ในการด าเนินการกิจกรรมของชมรมพนักงาน  โดยมีผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กรหนึ่งคน 
เป็นเลขานุการชมรม 

หมวด  ๑๐ 
การจ่ายคา่ชดเชย 

 
 

ข้อ ๖๕ ให้ส านักงานจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงานเฉพาะในกรณี  ดังนี้ 
(๑) สั่งให้พนักงานออกจากงาน  เนื่องจากเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ  อันเนื่องจากการปฏิบตังิาน

จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ 
(๒) สั่งให้พนักงานออกจากงาน  เนื่องจากยุบส่วนงานหรือต าแหน่งงานในส านักงานอันเนื่องจาก

การปรับปรุงหน่วยงานหรือการบริการของส านักงาน  และไม่สามารถให้พนักงานไปปฏิบัติงานอื่นได้ 
(๓) เมื่อพนักงานไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานระหว่างการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
(๔) สั่งให้พนักงานออกจากงาน  เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ  หรือปฏิบัติหน้าที่

โดยใช้ความรู้ความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
(๕) ออกจากงาน  เนื่องจากกรณีตายหรือครบเกษียณอายุ 
(๖) เหตุอื่นใดตามที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้ 
ข้อ ๖๖ ห้ามมิให้ส านักงานจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ส านักงานเลิกจ้างในกรณีหนึ่ง   

กรณีใด  ดังนี้ 
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ส านักงาน 
(๒) จงใจท าให้ส านักงานได้รับความเสียหาย 
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ส านักงานได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  ระเบียบ  หรือค าสั่งของส านักงานอันชอบดว้ยกฎหมาย  

และเป็นธรรม  และส านักงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงส านักงานไม่จ าเป็น 
ต้องตักเตือน  ทั้งนี้  หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานกระท าผิด 

(๕) ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาสิบห้าวันท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ไม่ว่า 
จะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม 

(๖) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก 

้หนา   ๑๗
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(๗) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  โดยถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษในกรณีที่เป็นเหตุให้ส านักงานได้รับความเสียหาย 

การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ถ้าส านักงานมิได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุ 
ที่เลิกจ้างและไม่จ่ายค่าชดเชยไว้ในหนังสือให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน  หรือมิได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างและ
ไม่จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานทราบในขณะที่เลิกจ้าง  ส านักงานจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังมิได้ 

ข้อ ๖๗ ให้ส านักงานจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่พนักงานในอัตรา  ดังนี้ 
(๑) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันมากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ถึงหนึ่งปี   ให้จ่ายค่าชดเชย

เท่ากับอัตราเงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจ านวนหนึ่งเดือน 
(๒) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งปีแต่ไม่ถึงสามปี  ให้จ่ายค่าชดเชยเท่ากับอัตรา

เงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจ านวนสามเดือน 
(๓) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสามปีแต่ไม่ถึงหกปี   ให้จ่ายค่าชดเชยเท่ากับอัตรา

เงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจ านวนหกเดือน 
(๔) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ถึงสิบปี  ให้จ่ายค่าชดเชยเท่ากับอัตรา

เงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจ านวนแปดเดือน 
(๕) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบสิบปี  แต่ไม่ถึงยี่สิบปี  ให้จ่ายค่าชดเชยเท่ากับอัตรา

เงินเดือนสุดท้ายของพนักงานจ านวนสิบเดือน 
(๖) พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป  ให้จ่ายค่าชดเชยเท่ากับอัตราเงินเดือน

สุดท้ายของพนักงานจ านวนสิบสี่เดือน 
ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ส านักงานมีความจ าเป็นที่ต้องเลิกหรือยุบส่วนงานหรือต าแหน่งงานใน

ส านักงาน  อันเนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงานหรือการบริการของส านักงาน  และไม่สามารถให้พนักงาน
ไปปฏิบัติงานอื่นได้  ให้จ่ายประโยชน์ค่าชดเชยให้พนักงาน  โดยค านวณจากอัตราเงินเดือนสุดท้าย 
คูณด้วยอายุงานเป็นปี  ทั้งนี้  การจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าตอบแทนกรณีเลิกจ้าง
พนักงานตามข้อ  ๖๗ 

ข้อ ๖๙ การนับระยะเวลาปฏิบัติงานส าหรับค านวณค่าชดเชยนั้น  ให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี  
และสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน  เศษของเดือนหากเกินสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

ข้อ ๗๐ ในกรณีที่ส านักงานย้ายสถานที่ตั้งส านักงาน  อันมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ตามปกติของพนักงานหรือครอบครัวของพนักงาน  ให้ส านักงานด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ส านักงานต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานที่ตั้ง   
ส านักงาน  ในกรณีที่ไม่แจ้งหรือแจ้งการย้ายสถานที่ตั้งส านักงานล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน  ให้ส านักงาน
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับเงินเดือนตามอัตราที่พนักงานได้รับอยู่ในขณะนั้น
จ านวนหนึ่งเดือน 
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(๒) หากพนักงานไม่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งใหม่ของส านักงาน  พนักงานมีสิทธิ
ยื่นหนังสือขอลาออกได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการย้ายสถานที่ตั้งของส านักงานหรือ 
วันที่ย้ายสถานที่ตั้งส านักงานในกรณีที่ไม่มีการแจ้ง  โดยพนักงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่า  
อัตราค่าชดเชยที่พนักงานมีสิทธิได้รับตามข้อ  ๖๗ 

ในกรณีที่ส านักงานปฏิเสธไมจ่่ายคา่ชดเชยตามวรรคหนึง่  พนักงานมีสิทธยิื่นค าร้องตอ่คณะกรรมการ
ให้พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของพนักงานในการรับค่าชดเชยได้ 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พนักงานถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๙๕  หากเป็นกรณีที่พนักงานถูก
ส านักงานด าเนินการทางวินัย  หรือถูกด าเนินคดีอาญาในข้อหาที่มีโทษจ าคุก  หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก  
ให้ระงับการจ่ายค่าชดเชยไว้ก่อนจนกว่าการด าเนินการทางวินัยหรือการด าเนินคดีจะถึงที่สุด 

ข้อ ๗๒ ให้ส านักงานจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีค าสั่งของ
ส านักงาน 

ข้อ ๗๓ พนักงานผู้ใดกระท าการใดหรือพยายามกระท าการใด   เพ่ือให้ได้รับค่าชดเชย 
ตามระเบียบนี้โดยมิชอบ  ให้ส านักงานระงับการจ่ายค่าชดเชยตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

หมวด  ๑๑   
วินัยและการรกัษาวนิัย 

 
 

ส่วนที ่ ๑   
การรกัษาวนิัยและความผดิวินัย 

 
 

ข้อ ๗๔ พนักงานต้องรักษาวินัย  และต้องกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้ 
ในหมวดนี้  โดยเคร่งครัด 

ให้ส านักงานประกาศประมวลจริยธรรมอันพึงปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามประมวลจริยธรรม  และเป็นแนวทางในการท างาน 
อย่างเหมาะสม  โดยให้ประมวลจริยธรรมเป็นระเบียบและวินัยที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ 

ขอ้ ๗๕ พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  มาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรม  และข้อก าหนดใด ๆ  ที่คณะกรรมการ  และส านักงานก าหนดให้ใช้บังคับ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ส านักงานด้วยความตั้งใจ  

อุตสาหะ  เอาใจใส ่ และรักษาผลประโยชน์ของส านักงาน  โดยจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้ 
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(๔) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบของส านักงาน  หากเห็นว่า
การปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ส านักงานหรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของส านักงาน  
จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นทันที  และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  
ผู้บังคับบัญชายังคงยืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอาจเสนอบันทึกความเห็นแย้ง 
ของตน  เป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการได้ 

(๕) ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  และความลับของส านักงาน  และของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถไว้วางใจในการด าเนินงานของส านักงาน  และ
พร้อมให้ข้อมูลตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานของส านักงาน  ทั้งนี้  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด
เท่านั้น 

(๖) ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

(๗) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้มาติดต่อในกิจการ   
อันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย 

(๘) กระท าการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๗๖ พนักงานต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้ามที่เป็นการกระท าผิดวินัย  ดังนี้   
(๑) ต้องไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
(๒) ต้องไม่กระท าการหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์  อันอาจท าให้เสียความเทีย่งธรรม  

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน 
(๓) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่อ 
(๔) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือ 

เป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๕) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดขี่  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติหน้าที่  

หรือน าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานตนเอง 
(๖) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(๗) ต้องไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงผู้ร่วมงานและประชาชนผู้มาติดต่อส านักงาน 
(๘) ต้องไม่กระท าการอื่นใดตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๗๗ การกระท าในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้  เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
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(๒) ประมาท  เลินเล่อ  ละทิ้ง  หรือทอดทิ้งหน้าที่  หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านักงานอย่างร้ายแรง 

(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   
(๔) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก   เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) กระท าการ  หรือละเว้นกระท าใด ๆ  อันเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๗๕   
หรือกระท าผิดวินัยตามข้อ  ๗๖  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านักงานอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๗๘ พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง  และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ประพฤติตนตามวินัย  และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามตามวรรคหนึ่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต  
ให้ถือว่ากระท าผิดวินัย 

ส่วนที ่ ๒ 
การด าเนนิการทางวนิัย 

 
 

ข้อ ๗๙ โทษทางวินัยของพนักงาน  มีดังนี้   
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
ข้อ ๘๐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจก ากับดูแลการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ  

และให้เลขาธิการมีอ านาจก ากับดูแลการประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
ให้น าความในข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  การสั่งพัก

การปฏิบัติงาน  การลงโทษทางวินัยพนักงานโดยอนุโลม   
หลักเกณฑ์และวิธีการการด าเนินการทางวินัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๘๑ การลงโทษพนักงานให้ท าเป็นค าสั่ง  ผู้สั่งลงโทษจะต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ

ความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมโดยปราศจากอคติ  โดยในค าสั่งลงโทษดังกล่าวให้แสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลที่ชัดเจนเพียงพอว่า  ผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด  และฐานความผิดใด 

ข้อ ๘๒ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษโดยการภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน  
หรือลดเงินเดือน  ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
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ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษจะน าเหตุนั้นมาประกอบการพิจารณาลดหย่อนโทษก็ได้    
แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยที่มีเหตุอันควรงดลงโทษจะงดโทษให้   โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ  หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

ข้อ ๘๓ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ลงโทษโดยการปลดออกหรือไล่ออก  
ตามความร้ายแรงแห่งกรณ ี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษจะน าเหตุนั้นมาประกอบการพิจารณาลดหย่อนโทษ
ก็ได้  แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทนเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากการเป็นพนักงาน 
ข้อ ๘๔ พนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  

หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดที่มีก าหนดโทษขั้นลหุโทษ  ถ้าการให้พนักงานผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหาย 
แก่ส านักงาน  เลขาธิการโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการอาจสั่งให้พนักงานผู้นั้นพักงานไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือผลแห่งคดีก็ได้ 

ในกรณีที่ภายหลังศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าพนักงานมีความผิด  หรือปรากฏว่าจะต้องลงโทษ 
ปลดออก  หรือไล่ออก  ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  หรือหากศาลพิพากษาว่า  ไม่มีความผิด   
หรือปรากฏว่า  ไม่ต้องลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นมาปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม  หรือ 
ให้ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่า  และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม 

ข้อ ๘๕ ในกรณีพนักงานถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยอันมิใช่กรณีกระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  ส านักงานจะสั่งพักงานพนักงานในระหว่างการสอบสวนดังกล่าวมิได้   เว้นแต่ในกรณี 
ที่การให้อยู่ในต าแหน่งต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหาย  หรือมีพฤติการณ์ขัดขวางการสอบสวน  ส านักงาน
จะสั่งพักงานในระหว่างการสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวันท าการ 

ค าสั่งสั่งพักงานตามวรรคหนึ่งต้องท าเป็นหนังสือซึ่งต้องแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการพักงานให้ชัดแจ้ง  และต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าก่อนวันสั่งพักงาน 

ข้อ ๘๖ เมื่อคดีหรือกรณีที่ถูกกล่าวหาถึงที่สุด  ให้พนักงานไดร้ับเงินเดอืน  เงินพึงไดส้ิทธปิระโยชน ์ 
และสวัสดิการต่าง ๆ  ของพนักงานระหว่างถูกสั่งพักงาน  ดังนี้ 

(๑) ถ้าปรากฏว่าไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  และพนักงานนั้นไม่มีมลทินหรือมัวหมอง  
ให้จ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่นให้เต็ม  รวมทั้งให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  เช่นเดิม 

(๒) ถ้าปรากฏว่าไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  แต่พนักงานนั้นมีมลทินหรือมัวหมอง  
หรือพนักงานนั้นถูกลงโทษแต่ไม่ถึงกับถูกปลดออกหรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือน  
และเงินพึงได้อื่นที่พึงได้รับ  ส่วนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  ให้ได้รับเช่นเดิม 

(๓) ถ้าปรากฏว่ามีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  มิให้จ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่นรวมทั้ง
ระงับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  เว้นแต่ระเบียบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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ข้อ ๘๗ กรณีพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานตายก่อนคดี  หรือกรณีที่ถูกกล่าวหาถึงท่ีสุด  ให้เลขาธิการ
พิจารณาว่าจะสมควรจ่ายเงินเดือน  เงินพึงได้อื่น  สิทธิประโยชน์  หรือสวัสดิการต่าง ๆ  หรือไม่  เพียงใด  
และให้น าความในข้อ  ๘๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

หมวด  ๑๒   
การอุทธรณแ์ละการร้องทุกข์ 

 
 

ข้อ ๘๘ พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย  หรือถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๙๕  เห็นว่า 
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีเหตุผลอันสมควรที่จะขอให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่  ให้พนักงานผู้นั้น
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์  และ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด   

ข้อ ๘๙ พนักงานผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง   หรือไม่
ปฏิบัติต่อตน  ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือแบบธรรมเนียมของส านักงาน  หรือมีความคับ 
ข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน  พนักงานผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์  และการพิจารณาวินิจฉัย 
ร้องทุกข์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด   

ข้อ ๙๐ ข้อบังคับว่าด้วยการร้องทุกข์ตามข้อ  ๘๙  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังนี้ 
(๑) ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์ 
(๒) วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์ 
(๓) การสอบสวนและการพิจารณาข้อร้องทุกข์ 
(๔) กระบวนการยุติเรื่องร้องทุกข์ 
(๕) ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

หมวด  ๑๓   
การออกจากงานและสิน้สุดสัญญาจ้าง 

 
 

ข้อ ๙๑ พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน  ในกรณี  ดังนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ถูกสั่งให้ออกเพราะเหตุไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานตามข้อ  ๑๖ 
(๓) ครบเกษียณอายุหกสิบปี  เว้นแต่ได้ต่ออายุการท างานตามข้อ  ๙๔ 
(๔) ลาออก   
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
(๖) ถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๙๕ 
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ข้อ ๙๒ ให้ส านักงานเสนอการต่ออายุการท างานของพนักงานในต าแหน่งบริหาร  ต าแหน่ง
อ านวยการ  และต าแหน่งปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งปี  แต่ไม่เกินสองครั้งต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

การนับอายุการท างาน  การนับอายุการท างานเกื้อกูล  และการต่ออายุการท างาน  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศก าหนด  โดยความเห็นชอบของประธาน
กรรมการ 

ข้อ ๙๓ พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  โดยยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เมื่อเลขาธิการอนุญาตแล้วให้ออก
จากงานได้  เว้นแต่พนักงานต าแหน่งบริหารระดับสูงให้เลขาธิการอนุญาตโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ 

ในกรณีที่พนักงานยื่นหนังสือขอลาออกก่อนวันที่ประสงค์จะลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน   และ
เลขาธิการหรือเลขาธิการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ  เห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาต 
ให้ลาออกตามวันที่ประสงค์จะลาออกก็ได้ 

ในกรณีเลขาธิการหรือเลขาธิการโดยความเหน็ชอบคณะกรรมการแล้วแตก่รณี  พิจารณาเห็นวา่
มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติงานส านักงานจะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประสงค์จะลาออกก็ได้  โดยต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว
ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดระยะเวลาที่ยับยั้ง 

ข้อ ๙๔ การจ้างลูกจ้างที่มีอายุเกินหกสิบปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี  ให้มีสัญญาจ้างการปฏิบัติงาน
ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี  โดยให้พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเป็นกรณี ๆ  ตามความเหมาะสมจ าเป็น 
และประโยชน์ในการปฏิบัติงานของส านักงาน 

ข้อ ๙๕ เลขาธิการอาจสั่งให้พนักงานออกจากงาน  หรือเลิกจ้างโดยได้รับเงินบ าเหน็จ 
ตอบแทนได้  ในกรณีดังนี้ 

(๑) พนักงานผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนด  หรือลาเกินกว่าที่ระเบียบก าหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(๒) พนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐   
(๓) พนักงานผู้นั้นไม่ได้เลื่อนเงินเดือนประจ าปีติดต่อกันสองปี  เว้นแต่กรณีที่เงินเดือนเต็มขั้น  

หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ 
(๔) พนักงานผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนแล้ว   

โดยผลการสอบสวนไม่ได้แสดงว่ามีการกระท าผิดที่จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก   แต่มีมลทิน 
มัวหมอง  เนื่องจากการกระท านั้นซึ่งหากจะให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ส านักงาน 

(๕) พนักงานผู้นั้นต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งศาล  หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก  
หรือไล่ออก 
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(๖) ส านักงานยุบเลิกต าแหน่ง  หรือยุบเลิกส่วนงานหรือต าแหน่งที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่   
และไม่สามารถก าหนดให้พนักงานผู้นั้นไปปฏิบัติงานในส่วนงานอื่นได้ 

(๗) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในข้อ  ๒๖  เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน 

หมวด  ๑๔   
ลูกจ้าง 

 
 

ข้อ ๙๖ ส านักงานอาจจ้างลูกจ้างตามข้อ  ๘  (๒)  ได้ตามความเหมาะสม   
ให้เลขาธิการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งลูกจ้างของส านักงานไว้เป็นมาตรฐานทุกต าแหน่ง 
ข้อ ๙๗ ให้เลขาธิการออกระเบียบส านักงาน  ว่าด้วยลูกจ้างของส านักงาน  โดยความเห็นชอบ

ของประธานกรรมการ   
ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในระเบียบนี้  ยกเว้นความในหมวดที่  ๑๑  

มาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๙๘ บรรดาการใด ๆ  ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง   
มติคณะกรรมการ  หรือหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งใช้บังคับในวันก่อนวันที่
หรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ 

บรรดาการใด ๆ  ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติคณะกรรมการ  
หรือหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งใช้บังคับก่อนหรือวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการได้ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  เว้นแต่การด าเนินการใด ๆ  ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๙๙ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับที่ออกตามระเบียบคณะกรรมการการแข่งขัน 
ทางการค้า  ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   
จนกว่าจะมีระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อบังคับที่ออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๐๐ ให้พนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการเสียสละเพ่ือส านักงานในกรณี  
ที่มีวันลาหยุดพักผ่อนประจ าปีเหลือเกินกว่าจ านวนที่สะสมได้ตามข้อ  ๕๐  แห่งระเบียบคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในปีงบประมาณที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ยังคงขอรับสิทธิดังกล่าวจากส านักงานได้  โดยให้มี
สิทธินับถึงวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หากไม่ยื่น
ภายในระยะเวลานี้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นสละสิทธิดังกล่าว 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๐๑ พนักงานได้ยื่นขอชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อประธานกรรมการไว้แล้วตามข้อ  ๒๙  
วรรคสอง  แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและคณะกรรมการ
ยังมิได้มีค าวินิจฉัย  ให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   และ 
ให้ถือว่าค าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

ให้น าความในข้อ  ๒๙  แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาใช้บังคับกับกรณี
ดังกล่าวจนเสร็จสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ศาสตราจารย์สกนธ์  วรญัญวูัฒนา 
ประธานกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 
บัญชีอัตราเงินเดอืนพนักงานและลูกจ้าง 

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
________________________ 

      (หน่วย : บาท) 
ต าแหน่ง ขั้นต  า ขั้นสูง 

ต าแหน่งบริหารระดับสูง 
รองเลขาธิการ ๑๓๙,๖๐๐ ๒๕๑,๒๐๐ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ ๙๙,๔๐๐ ๑๗๘,๘๐๐ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ๗๐,๖๐๐ ๑๒๗,๑๐๐ 

ต าแหน่งบริหารระดับต้น 
ผู้อ านวยการฝ่าย ๗๐,๖๐๐ ๑๕๕,๓๒๐ 

ต าแหน่งอ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่ม ๕๐,๒๐๐ ๙๐,๔๐๐ 

ต าแหน่งปฏิบัติงาน 
พนักงานขั้นเชี่ยวชาญ ๖๐,๔๐๐ ๑๓๐,๙๐๐ 

พนักงานขั้นอาวุโส ๕๐,๒๐๐ ๙๐,๔๐๐ 
พนักงานขั้นกลาง ๓๕,๕๐๐ ๖๓,๙๐๐ 
พนักงานขั้นต้น ๒๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 

พนักงานขั้นทั่วไป ๑๗,๐๐๐ ๓๐,๖๐๐ 
 

ลูกจ้าง ๑๗,๐๐๐ ๑๐๘,๗๕๐ 
 

________________________ 
 


