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ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหน่งงาน และสวัสดิการของพนักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เ รีย กว่า “ระเบีย บคณะกรรมการกํ า กับ กิจ การพลัง งาน ว่า ด้ว ย
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบีย บคณะกรรมการกํากับกิจการพลัง งานว่าด้ว ย
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ตําแหน่งงานของพนักงานแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
ก. กลุ่มงานบริหาร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ แ ก่ รองเลขาธิ ก าร ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร และให้
หมายความรวมถึง ตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าผู้บริหารระดับสูงตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) ผู้บริหารระดับอาวุโ ส ได้แก่ ผู้อํานวยการฝ่าย และให้หมายความรวมถึง
ตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าผู้บริหารระดับอาวุโสตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ผู้บริ หารระดับกลาง ได้แ ก่ ผู้อํ านวยการเขต ผู้ อํา นวยการส่ว น และ
ให้หมายความรวมถึง ตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าผู้บริหารระดับกลางตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการกําหนด
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(๒) ระดับเชี่ย วชาญ ได้แ ก่ ผู้ เชี่ย วชาญพิเศษ หรือตําแหน่งอื่น ที่ เทีย บเท่ า
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ระดับชํานาญการ ได้แก่ ผู้ชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ค. กลุ่มงานปฏิบัติการ ประกอบด้วย
(๑) เจ้าหน้าที่วชิ าการ หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) เจ้ า หน้ า ที่ ทั่ ว ไป และเจ้ า หน้ า ที่ เ ทคนิ ค หรื อ ตํ า แหน่ ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ตําแหน่งงานของลูกจ้าง ประกอบด้วย พนักงานช่วยอํานวยการ และพนักงาน
บริการ หรือตําแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้อ ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๒๓ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๓ ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาหยุดงานของพนักงานให้เป็นไปตามกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เลขาธิการ เป็นผู้อนุญาตการลาของรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ
(๒) รองเลขาธิการ และผู้ชว่ ยเลขาธิการ เป็นผู้อนุญาตการลาของผู้อํานวยการฝ่าย
(๓) ผู้อํานวยการฝ่าย เป็นผู้อนุญาตการลาของพนักงานในฝ่าย
(๔) ผู้อํานวยการเขต เป็นผู้อนุญาตการลาของพนักงานสํานักงานเขต
กรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้ว ย
การบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕๒ เพื่อเสริมสร้างความมั่น คงในการดํารงชีพ ของพนักงานและครอบครัว สํานักงาน
พึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน ดังนี้
(๑) การจ่ายเงิน สมทบกองทุน ประกัน สังคม สํ านักงานจะอํานวยความสะดวกให้พ นักงาน
ทุกราย ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน สังคมโดยการนําส่งเงิน สมทบ
และอั ต ราส่ งเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมให้ เ ป็น ไปตามเกณฑ์ ที่ สํา นั ก งานประกั น สัง คมประกาศ
เป็นคราว ๆ ไป
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(๒) การจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สํานักงานจะจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ย งชีพ โดยให้สํานักงานจ่ายเงิน สบทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ย งชีพ
ตามกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) พนัก งานที่มีอ ายุก ารปฏิบัติ งานน้อยกว่า สามปี จ่า ยในอัต ราร้อ ยละห้าของอั ต รา
เงินเดือน
(ข) พนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่สามปี แต่ไม่เกินห้าปี จ่ายในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้า
ของอัตราเงินเดือน
(ค) พนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้ง แต่ห้าปีขึ้น ไป จ่ายในอัตราร้อยละสิบของอัต รา
เงินเดือน
(๓) การตรวจสุขภาพประจําปี สํานักงานจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจํา
ปีละหนึ่งครั้ง รายละเอียดการตรวจ วัน เวลาและสถานที่ตรวจสุขภาพ สํานักงานจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป และให้รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด รายละเอียดการฉีดวัคซีน สํานักงาน
จะพิจารณาตามความจําเป็น
(๔) การประกัน สุ ขภาพหมู่ ครอบคลุ มพนั กงาน คู่ส มรสและบุต ร สํ านัก งานจะเป็น ผู้ ออก
เบี้ย ประกัน ให้ ซึ่งพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการประกัน ตามที่ร ะบุไว้ในกรมธรรม์ การประกัน
สุขภาพหมู่ ให้ความคุ้มครองตามขอบเขตการคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ตามที่เลขาธิการพิจารณา
อนุมัติ
(๕) การประกัน ชี วิ ต และอุ บั ติ เ หตุห มู่ ค รอบคลุ ม เฉพาะพนั ก งาน สํ า นัก งานจะเป็ น ผู้ อ อก
เบี้ยประกันให้ ซึ่งพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงื่อนไข
และวงเงินประกันตามที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๖) เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล ให้พ นักงานมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพิ่มเติมในส่ว นที่ข าดอยู่จากประโยชน์ท ดแทนจากกองทุน ประกัน สังคม หรือการประกัน สุขภาพหมู่
โดยพนักงานมีสิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือได้ภายในวงเงินห้าพันบาทต่อปี
(๗) เงินช่วยค่าทําศพ ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต สํานักงานจะจ่ายเงินช่วยค่าทําศพเป็นเงิน
ห้าหมื่นบาท พร้อมพวงหรีดตามที่จ่ายจริงไม่เกินสองพันบาท
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(๘) บําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพนักงานออกจากงานหลังจากที่ปฏิบัติงาน
ครบหนึ่งปีขึ้นไป
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทน ให้นําอัตราเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อคํานวณบําเหน็จตอบแทน ให้นับตั้งแต่วัน ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่ง ตั้ง เป็น พนั กงานของสํา นั กงานจนถึ งวั น ที่ สิ้น สุด การปฏิ บัติ ง าน โดยให้ นับ จํา นวนปีร วมทั้ ง
เศษของปีด้วย การคํานวณเศษของปีที่เป็นเดือนหรือเป็นวันให้เป็นปีนั้น ให้นําเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสอง
และเศษที่ เป็ น วั น หารด้ ว ยสามสิบ ได้ ผลลั พ ธ์ เท่ าใดจึง หารด้ ว ยสิ บสอง ในการคํ านวณให้ ใ ช้ท ศนิ ย ม
สองตํ าแหน่ ง และให้ นํ า จํ านวนที่คํ า นวณได้ ม ารวมกั น เป็ น ระยะเวลาที่ ป ฏิ บัติ ง านซึ่ง เป็ น จํา นวนปี
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
ในกรณีที่พนักงานออกจากงานเพราะเหตุถึงแก่ความตาย ไม่ว่าผู้นั้นจะดํารงตําแหน่งครบหนึ่งปี
บริบูรณ์หรือไม่ก็ตาม ให้จ่ายบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
โดยใช้เกณฑ์คํานวณตาม (๘) วรรคสองโดยอนุโลม ให้แก่ท ายาทโดยธรรมซึ่งเป็น ผู้มีสิท ธิรับมรดก
ของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๙) สวัสดิการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
อนึ่งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับสวัสดิการพนักงานและครอบครัว ให้ถือว่ารายการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ได้รับอนุมัติการจัดหาตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการพัสดุแล้ว”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๙๑ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙๑ ให้นําความในหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๑๑
หมวด ๑๒ หมวด ๑๓ หมวด ๑๔ หมวด ๑๕ มาใช้บังคับกับลูกจ้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๙๓ แห่ ง ระเบี ย บคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙๓ สํานักงานพึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่ลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
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(๑) การจ่ายเงินสบทบกองทุนประกันสังคม สํานักงานจะอํานวยความสะดวกให้ลูกจ้างทุกราย
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม โดยการนําส่งเงินสมทบและอัตรา
ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานประกันสังคมประกาศเป็นคราว ๆ ไป
(๒) การจ่ายเงิน สมทบกองทุน สํารองเลี้ย งชีพ สํานักงานจะจดทะเบีย นจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ย งชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ โดยให้สํานักงานจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุน สํารอง
เลี้ยงชีพตามกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ลูกจ้างที่มีการต่อสัญญาและมีอายุการปฏิบัติงานต่อเนื่องน้อยกว่าสามปี จ่ายในอัตรา
ร้อยละห้าของอัตราเงินเดือน
(ข) ลูกจ้างที่มีการต่อสัญญาและมีอายุการปฏิบัติงานต่อเนื่องตั้งแต่สามปี แต่ไม่เกินห้าปี
จ่ายในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าของอัตราเงินเดือน
(ค) ลู ก จ้ า งที่ มี ก ารต่ อ สั ญ ญาและมี อ ายุ ก ารปฏิ บั ติ ง านต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ห้ า ปี ขึ้ น ไป
จ่ายในอัตราร้อยละสิบของอัตราเงินเดือน
(๓) การตรวจสุขภาพประจําปี สํานักงานจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างเป็นประจํา
ปีละหนึ่งครั้ง รายละเอียดการตรวจ วัน เวลาและสถานที่ตรวจสุขภาพสํานักงานจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป และให้รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด รายละเอียดการฉีดวัคซีน สํานักงาน
จะพิจารณาตามความจําเป็น
(๔) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ สํานักงานจะเป็นผู้ออกเบี้ยประกันให้ลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้าง
จะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการประกั น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกรมธรรม์ ทั้ ง นี้ เงื่ อ นไขและวงเงิ น ประกั น
ตามที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๕) เงิน ช่ว ยค่าทําศพ ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต สํานักงานจะจ่ายเงิน ช่วยค่าทําศพเป็น เงิน
ห้าหมื่นบาท พร้อมพวงหรีดตามที่จ่ายจริงไม่เกินสองพันบาท
(๖) สวัสดิการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
อนึ่งในการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการให้แ ก่ลูกจ้างและครอบครัว ให้ถือว่าการดําเนินการ
ดังกล่าว ได้รับอนุมัติการจัดหาตามระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานว่าด้วยการพัสดุแล้ว”
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ข้อ ๘ ให้ย กเลิกบัญ ชี อัต ราเงิน เดื อนพนั กงานของสํานั กงานคณะกรรมการกํากับ กิจการ
พลัง งานท้ายระเบีย บคณะกรรมการกํากับกิจการพลัง งานว่าด้ว ยการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชีท้ายระเบียบนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ตําแหนง
ก. กลุมงานบริหาร
๑. ผูบริหารระดับสูง
๑.๑ รองเลขาธิการ
๑.๒ ผูชวยเลขาธิการ
๒. ผูบริหารระดับอาวุโส
๒.๑ ผูอํานวยการฝาย
๓. ผูบริหารระดับกลาง
๓.๑ ผูอํานวยการเขต และ ผูอํานวยการสวน
ข. กลุมงานวิชาการ
๑. ระดับทรงคุณวุฒิ
๑.๑ ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
๑.๒ ผูทรงคุณวุฒิ
๒. ระดับเชี่ยวชาญ
๒.๑ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
๓. ระดับผูชํานาญการ
๓.๑ ผูชํานาญการพิเศษ
ก. กลุมงานปฏิบัติงาน
๑. ระดับปฏิบัติการ
๑.๑ เจาหนาที่วิชาการ
๑.๒ เจาหนาที่ทั่วไปและเจาหนาที่เทคนิค
ง. ลูกจาง
๑. พนักงานชวยอํานวยการ
๒. พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน (บาท/เดือน)
อัตราขั้นต่ํา
อัตราขั้นสูง
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