
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๒)  และ  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ในการประชุมครั้งที่   
๔๔/๒๕๖๔  (ครั้งที่  ๗๕๓)  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า   “ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน   ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ได้แก่   
(๑) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส านักงาน

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กกพ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
“ส านักงาน  กกพ.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของส านกังาน  กกพ.  และให้หมายความรวมถึงพนกังาน

ของส านักงาน  กกพ.  ที่บรรจุแต่งตั้งโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ตามมาตรา  ๙๗  (๖)  แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  บุคคลที่ส านักงาน  กกพ.  ตกลงจ้างให้ปฏิบัติงานตามก าหนด
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง  โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง  แต่ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานที่เกี่ยวกับ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 

“การท างานล่วงเวลา”  หมายความว่า  การท างานเกินเวลาท างานปกติที่ส านักงาน  กกพ.  
ก าหนดไว้ในวันท างานปกติหรือในวันหยุด 

“การท างานในวันหยุด”  หมายความว่า  การท างานในเวลาท างานปกติในวันที่ส านักงาน  
กกพ.  ก าหนดให้เป็นวันหยุด  ได้แก่  วันหยุดประจ าสัปดาห์  และวันหยุดตามประเพณี 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   
๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้  กกพ.  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ค าวินิจฉัยของ  กกพ.  ให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
การก ากับดูแลและการบังคบับัญชา 

 
 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่งของส านักงาน  กกพ. 
ข้อ ๗ เลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงาน  กกพ.  ให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ ง   และมติของ  กกพ.  และให้มีอ านาจ 
โดยความเห็นชอบของ  กกพ.  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและ 
ส านักงาน  กกพ. 

(๒) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือให้ค าปรึกษาหรือปฏิบัติการใด ๆ  ตามที่เลขาธิการ
มอบหมาย   

หมวด  ๒ 
ประเภทและต าแหน่งของผูป้ฏิบัติงาน 

 
 

ข้อ ๘ เ พ่ือให้การด าเนินกิจการของส านักงาน  กกพ.  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ส านักงาน  กกพ.  จึงแบ่งผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน  กกพ.  
ออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 

(๑) พนักงาน   
(๒) ลูกจ้าง   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ การก าหนดประเภทต าแหน่ง  ระดับต าแหน่ง  และโครงสร้างเงินเดือน  ให้เป็นไป 
ตามเอกสารหมายเลข  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  กลุ่มงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มงานบริหาร  ประกอบด้วย 
 (ก) ผู้บริหารระดับสูง  ได้แก่  รองเลขาธิการ  ระดับ  ๑๕  ผู้ช่วยเลขาธิการ  ระดับ  ๑๔  

หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด 
 (ข) ผู้บริหารระดับอาวุโส  ได้แก่  ผู้อ านวยการฝ่าย  ระดับ  ๑๓  และระดับ  ๑๒   

หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด 
 (ค) หัวหน้าส่วนงาน  ได้แก่  หัวหน้าส่วนงาน  ระดับ  ๑๑  และระดับ  ๑๐  หรือต าแหน่งอืน่ 

ที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด 
(๒) กลุ่มงานวิชาการ  ประกอบด้วย 
 (ก) ระดับทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  ระดับ  ๑๕  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดับ  ๑๔  

หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด 
 (ข) ระดับเชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ระดับ  ๑๓  และระดับ  ๑๒  หรือต าแหน่งอื่น 

ที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด 
 (ค) ระดับช านาญการพิเศษ  ระดับ  ๙  และระดับ  ๘  โดยใช้ชื่อต าแหน่งงานตามลักษณะงาน   
(๓) กลุ่มงานปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
 (ก) ระดับปฏิบัติการ  ขั้นกลาง  ระดับ  ๗  ระดับ  ๖  และระดับ  ๕  โดยใช้ชื่อต าแหน่งงาน 

ตามลักษณะงาน 
 (ข) ระดับปฏิบัติการ  ขั้นต้น  ระดับ  ๔  และระดับ  ๓  โดยใช้ชื่อต าแหน่งงาน 

ตามลักษณะงาน 
ต าแหน่งงานของพนักงานตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (ค)  และ  (๓)  (ก)  และ  (ข)  ให้ใช้ชื่อต าแหน่งงาน 

ตามลักษณะงาน  ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อต าแหน่งที่ใช้ทักษะความช านาญเฉพาะด้าน  ได้แก่  วิศวกร  นิติกร  เศรษฐกร 
(๒) ชื่อต าแหน่งที่ใช้ความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ได้แก่  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผน  

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  และเลขานุการ 

(๓) ชื่อต าแหน่งอื่นตามลักษณะงานและการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะนอกเหนือจากที่  
กกพ.  ก าหนดตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เลขาธิการเป็นผู้ก าหนด  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 

ข้อ ๑๐ ต าแหน่งงานของลูกจ้าง  ประกอบด้วย  พนักงานช่วยอ านวยการ  และพนักงานบริการ   
ตามเอกสารหมายเลข  ๒  แนบท้ายระเบียบนี้  หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๑ ส านักงาน  กกพ.  จะมีผู้ปฏิบัติงานในประเภทใด  ต าแหน่งใด  อยู่ในส่วนงานใด  
จ านวนเท่าใด  ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่  กกพ.  ก าหนด  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความจ าเป็น  ลักษณะ  
หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน 

ให้ส านักงาน  กกพ.  เป็นผู้ก าหนดประเภท  ต าแหน่ง  ส่วนงาน  และจ านวนของผู้ปฏิบัติงาน  
ภายใต้กรอบอัตราก าลังที่  กกพ.  ก าหนด  ยกเว้นกรอบอัตราก าลังผู้บรหิารระดับสูง  และผู้บริหารอาวโุส  
หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ.  โดยค านึงถึงความจ าเป็น  ลักษณะหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงาน 

ข้อ ๑๒ ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ  กกพ.  จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงาน
ของส านักงาน  กกพ.  ไว้เป็นบรรทัดฐานทุกต าแหน่ง  โดยให้แสดงชื่อของสายงาน  ชื่อต าแหน่งงาน 
ตามลักษณะงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ที่ผู้ด ารงต าแหน่งต้องมี 

หมวด  ๓ 
การบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  และเลื่อนต าแหน่งของพนกังาน 

 
 

ข้อ ๑๓ การบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  หรือเลื่อนต าแหน่งของพนักงานให้เป็นอ านาจของเลขาธิการ  
เว้นแต่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง  และผู้บริหารอาวุโส  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ. 

ข้อ ๑๔ การบรรจุบุคคลให้เป็นพนักงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้บรรจุและแต่งตั้ง
จากผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้น  โดยค านึงถึงคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความรู้  ความสามารถ
เป็นเกณฑ ์  

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

ข้อ ๑๕ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้ด าเนินการเมื่อมีต าแหน่งว่างหรือมีการเพ่ิมกรอบ
อัตราก าลัง 

ข้อ ๑๖ บุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) สามารถท างานให้กับส านักงาน  กกพ.  ได้เต็มเวลา 
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(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง   ที่ปรึกษาพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสม 

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้  ได้แก่  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ 
แก่สังคม  ติดยาเสพติดให้โทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๙) ไม่เป็นภิกษ ุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช  ยกเว้นในขณะด ารงต าแหน่งเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
จากเลขาธิการให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว  ตามความเชื่อทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณี 

(๑๐) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน
ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่   หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระท าการทุจริต   
และประพฤติมิชอบในวงราชการ 

ข้อ ๑๗ บุคคลผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานในต าแหน่งใดให้ทดลองปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่าเก้าสิบวัน  และสูงสุดไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  เว้นแต่เลขาธิการ  โดยความ
เห็นชอบของ  กกพ.  จะได้อนุมัติเปน็กรณีพิเศษให้ไม่ตอ้งทดลองปฏิบัตงิาน  หรือ  ให้ทดลองงานเกนิกวา่
หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 

เมื่อครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาจัดท ารายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานผู้นั้น  พร้อมความเห็นเสนอตามล าดับจนถึงเลขาธิการ  เพ่ือสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประจ าต่อไป  เว้นแต่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง  และผู้บริหารอาวุโส  ต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก  กกพ.  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด  โดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากงานเพราะไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน  ให้ถือว่าไม่เคยเป็นพนักงาน 
ของส านักงาน  กกพ.  แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่   หรือการรับเงินเดือน  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด  ที่ได้รับในระหว่างผู้นั้นทดลองปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๘ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน  ให้จัดท าเป็นสัญญาโดยก าหนดเงื่อนไข  การปฏิบัติงาน
ตามแบบสัญญาที่เลขาธิการก าหนด  โดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

กรณีที่มีความจ าเป็น  กกพ.  อาจก าหนดให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งในต าแหน่ง 
ที่ก าหนด  จัดท าสัญญาการรักษาความลับของส านักงาน  กกพ.  ขึ้นเป็นการเฉพาะก็ได้   ทั้งนี้    
แบบสัญญารักษาความลับของส านักงาน  กกพ.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  กกพ.  ก าหนด 
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ข้อ ๑๙ บุคคลใดไม่ยินยอมไปปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ ได้รับการบรรจุ   แต่งตั้ง   ย้าย   
หรือเลื่อนต าแหน่งตามค าสั่งให้ถือว่าบุคคลนั้น  ไม่มีความประสงค์จะท างานกับส านักงาน  กกพ.   
อีกต่อไป  และส านักงาน  กกพ.  มีสิทธิเลิกจ้างหรือสั่งให้ออกจากงานได้ 

หมวด  ๔ 
วันท างาน  วันหยุดงาน  เวลาการท างาน  และการบันทึกเวลาท างาน 

 
 

ข้อ ๒๐ วันท างานให้ก าหนดสัปดาห์ละห้าวัน  มีก าหนดเวลาท างานวันละแปดชั่วโมง   
โดยไม่นับรวมเวลาหยุดพักกลางวันหนึ่งชั่วโมง  รวมสัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบชั่วโมง  ดังนี้ 

(๑) วันท างาน  ได้แก่  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เว้นวันหยุดตามประเพณี  และวันที่ทางราชการ
ประกาศก าหนด 

(๒) เวลาท างานปกติ  อยู่ในช่วงระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  
โดยนับเวลาท างานให้ครบ  ๘  ชั่วโมงและไม่รวมเวลาพัก 

(๓) เวลาพัก  ระหว่างเวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๓.๐๐  นาฬิกา 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการก าหนดเวลาเข้า - ออกงาน  ให้เป็นไปตามที่

ส านักงาน  กกพ.  ประกาศก าหนด 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ  กกพ.  อาจก าหนดให้ 

พนักงานผู้ใดหรือพนักงานกลุ่มใดท างานเป็นเวลาอื่นนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ งก็ได้  
ทั้งนี้  การก าหนดชั่วโมงการท างานจะต้องไม่เกินสัปดาห์ละสี่สิบชั่วโมง 

ข้อ ๒๑ พนักงานในระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารอาวุโสลงมา  ต้องบันทึกเวลาท างานอย่างซื่อตรง 
และสม่ าเสมอ  ในการท างานวันท างานปกติ  การท างานล่วงเวลา  และการท างานในวันหยุด  เว้นแต่
ได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องบันทึกเวลาท างาน  วิธีบันทึกเวลาท างานให้เป็นไปตามที่เลขาธิการก าหนด 

การให้ผู้อื่นบันทึกเวลาแทนตนเอง  หรือบันทึกเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง  เป็นการทุจริต 
ต่อหน้าที่และผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

ข้อ ๒๒ วันหยุดงานของพนักงาน  แบ่งเป็น  ๔  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) วันหยุดประจ าสัปดาห์  ได้แก่  วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
(๒) วันหยุดตามประเพณี  ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรี 

โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์  ให้วันท างานถัดไป
เป็นวันหยุดทดแทนวันหยุดตามประเพณีนั้น 

(๓) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
(๔) วันหยุดงานเพราะเหตุเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานให้กับส านักงาน  กกพ. 
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หมวด  ๕ 
การลา 

 
 

ข้อ ๒๓ การลาหยุดงานของพนักงานให้เป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาป่วย 
(๒) ลากิจ 
(๓) ลาหยุดพักผ่อนประจ าปี 
(๔) ลาคลอดบุตรและลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
(๕) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๗) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
(๘) ลาเพื่อท าหมัน 
(๙) ลาเพื่อการฝึกอบรม 

(๑๐) ลาเพื่อจัดการศพ 
ข้อ ๒๔ ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาหยุดงานของพนักงานให้เป็นไปตามกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลขาธิการ  เป็นผู้อนุญาตการลาของรองเลขาธิการหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
(๒) รองเลขาธิการ  เป็นผู้อนุญาตการลาของผู้ช่วยเลขาธิการหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
(๓) ผู้ช่วยเลขาธิการ  เป็นผู้อนุญาตการลาของผู้อ านวยการฝ่ายหรือต าแหน่งเทียบเท่า 
(๔) ผู้อ านวยการฝ่าย  เป็นผู้อนุญาตการลาของพนักงานและลูกจ้างในฝ่าย   
การลาหยุดงานนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ 
ข้อ ๒๕ การลาป่วย  พนักงานซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา   

ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอ  
หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 

พนักงานมีสิทธิลาป่วยเท่าที่ป่วยจริง   โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนปีงบประมาณละไม่เกิน 
สามสิบวันท างาน 

การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองแพทย์  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย 

กรณีลาป่วยติดต่อกันเกิน  ๓๐  วันท างาน  ให้ผู้มีอ านาจตามเอกสารหมายเลข  ๓  แนบท้าย
ระเบียบนี้  เป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร 

การลาป่วยเนื่องจากการประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการปฏิบัติงานให้กับ
ส านักงาน  กกพ.  ส านักงาน  กกพ.  จะอนุญาตให้พนักงานลาป่วยเพ่ิมขึ้น  โดยไม่รวมกับวันลาป่วย
ตามปกติ  และจะจ่ายเงินเดือนให้ตามความเหมาะสม 
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ข้อ ๒๖ การลากิจ  พนักงานซึ่งประสงค์จะลากิจ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้ว   หยุดงาน 
ไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ทราบโดยเร็ว 

พนักงานขอลากิจโดยได้รับเงินเดือนปีงบประมาณละไม่เกินสิบวันท างาน  ส าหรับจ านวนวัน 
ในการลาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒๗ การลาหยุดพักผ่อนประจ าปีให้คิดตามปีงบประมาณ  พนักงานซึ่งประสงค์จะหยุด
พักผ่อนประจ าปี  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต  ล่วงหน้า
อย่างน้อยสามวัน  และต้องได้รับอนุมัติก่อนจึงจะลาพักผ่อนประจ าปีได้  โดยจะต้องพิจารณาตามความจ าเปน็
ของงาน  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่งานนั้น 

พนักงานมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะเวลาการปฏิบัติงานเกินกว่าหกเดือน  มีสิทธิขอลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปีละ 

ห้าวันท างาน  โดยค านวณตามสัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น   
(๒) ระยะเวลาการปฏิบัติงานเกินกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิขอลาหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปีละสิบวันท างาน 
ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาหยุดพักผ่อนประจ าปี   ซึ่งได้หยุดงานไปยังไม่ครบก าหนด  หากต่อมา 

ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่า  มีเหตุอันสมควรหรือมีความจ าเป็นแก่กิจการของส านักงาน   กกพ.   
จะเรียกตัวมาปฏิบัติงานในช่วงที่ได้รับการอนุมัติให้ลาก็ได้   และไม่ถือว่าวันที่กลับมาปฏิบัติงานเป็นวัน 
ลาหยุดพักผ่อนประจ าปี 

ข้อ ๒๘ การสะสมวันลาหยุดพักผ่อนประจ าปีของส านักงาน  กกพ.  ให้เป็นไปตามกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ถึงหนึ่งปี  ไม่มีสิทธิในการน าจ านวนวันลาหยุดพักผ่อนประจ าปี   
ที่เหลืออยู่สมทบกับสิทธิในปีงบประมาณถัดไป  หรือเลื่อนวันลาหยุดพักผ่อนไปในปีงบประมาณถัดไปได้ 

(๒) พนักงานที่ปฏิบัติงานเกินกว่าหนึ่งปี  มีสิทธิในการน าจ านวนวันลาหยุดพักผ่อนประจ าปี 
ที่เหลืออยู่สมทบกับสิทธิในปีงบประมาณถัดไปได้  โดยรวมแล้วไม่เกินยี่สิบวัน  ทั้งนี้  ในกรณีพนักงาน
ออกจากงานไม่ใช่เพราะเหตุที่พนักงานกระท าความผิดวินัยร้ายแรง  จ านวนวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
ที่พนักงานนั้นไม่ได้ใช้สิทธิจะได้รับการค านวณเป็นค่าจ้าง 

ข้อ ๒๙ การลาคลอดบุตร  พนักงานซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา   

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ครรภ์หนึ่งต้องไม่เกิน  ๙๘  วันโดยได้รับเงินเดือน  ทั้งนี้  ให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย 

พนักงานซึ่งประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบตุร  ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดอ้ีกไมเ่กนิ
เก้าสิบวัน  โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างวันที่ลา  ทั้งนี้  ให้นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย  
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พนักงานที่มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งพร้อมแจ้งเหตุผลมาแสดงกับส านักงาน  กกพ.  ว่าไม่อาจ
ท างานในหน้าที่เดิมก่อนหรือหลังคลอดได้   ให้มีสิทธิขอเปลี่ยนงานในหน้าที่เป็นการชั่วคราวได้ 
โดยความเห็นชอบของเลขาธิการหรือ  กกพ.  แล้วแต่กรณี 

พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดงานไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามก าหนด  
หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้  
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดไปแล้วเป็นวันลากิจ 

วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามข้อนี้  ให้หมายความรวมถึงวันลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย 
ข้อ ๓๐ การลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา

ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนและให้มีสิทธิลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน  
สิบห้าวันท าการ  โดยผู้มีอ านาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้   
และต้องใช้สิทธิการลาภายในเกา้สิบวนั  นับแต่วันที่ภริยาคลอดบตุร  วันลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอดบตุร
ไม่ถือเป็นวันลากิจและให้นับเฉพาะวันท าการ 

พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ซึ่งได้หยุดงานไปยังไม่ครบก าหนด  
หากต่อมาผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่ามีความจ าเป็นแก่ส านักงาน  กกพ.  ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจเรียกตัวมา
ปฏิบัติงานระหว่างการลาก็ได้  การลาของพนักงานที่ถกูเรยีกกลับมาปฏิบัติงานระหว่างลา  ให้ถือว่าสิ้นสดุ
ก่อนวันมาปฏิบัติงาน  เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าสิ้นสุด 
ก่อนวันเดินทางกลับ 

ข้อ ๓๑ พนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมหลักฐาน 
ของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า    
๔๘  ชั่วโมง  ส่วนพนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมหลักฐาน
ของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตภายใน  ๔๘  ชั่วโมง  นับแต่วันที่ได้รับ
หมายเรียกโดยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ลา 

เมื่อพนักงานที่ลาตามวรรคหนึ่งพ้นจากเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว   
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  หากไม่มารายงานตัวภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าขาดงาน 

ข้อ ๓๒ การลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  พนักงานที่ยังไม่เคยลาอุปสมบท   
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  แล้วแต่กรณี  ถ้ามีระยะเวลา 
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามปี  อาจลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวัน  และจะต้องได้รับอนุมตัิ
ก่อนจึงจะลาหยุดงานได้ 

พนักงานมีสิทธิขอลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์   ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  ได้หนึ่งครั้ง  เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างที่ลา 
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พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว  จะต้อง
อุปสมบท  หรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายในสิบวัน  นับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมา
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานภายในห้าวัน  นับแต่วันที่ลาสิกขาบท  หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย
หลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ข้อ ๓๓ การลาเพ่ือท าหมัน  พนักงานซึ่งประสงค์จะลาเพ่ือท าหมัน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน 

พนักงานมีสิทธิลาเพ่ือท าหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนด   
และออกใบรับรองโดยได้รับเงินเดือนระหว่างที่ลา 

ข้อ ๓๔ การลาเพ่ือการฝึกอบรม  พนักงานซึ่งประสงค์จะลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้   
ความสามารถ  เพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ต้องเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน   ทั้งนี้  การลา  
เพ่ือฝึกอบรมจะต้องมีโครงการหรือหลักสูตรและก าหนดช่วงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรที่แน่นอน  
และชัดเจน  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างที่ลา 

ผู้มีอ านาจอนุญาตจะไม่อนุญาตให้พนักงานนั้นลาเพ่ือการฝึกอบรม  หรือพัฒนาความรู้   
ความสามารถตามวรรคหนึ่ง  หากพนักงานได้ลามาแล้วเกินสามสิบวัน  หรือได้ลามาแล้วเกินสามครั้ง 
ในปีงบประมาณที่ลา  หรือการลานั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่องานของส านักงาน  กกพ. 

ข้อ ๓๕ การลาเพ่ือจัดการศพ  พนักงานมีสิทธิลาเพ่ือจัดการศพบิดา  มารดา  คู่สมรสที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย  และบุตรผู้สืบเชื้อสายโดยตรง  โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและจะต้องได้รับอนุมัติ
ก่อน  จึงจะหยุดงานได้  และให้ส่งใบลาในโอกาสแรกที่กลับเข้าท างาน  และต้องน าใบมรณะบัตรมาแสดง
กับส านักงาน  กกพ.  ภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ผู้ตายถึงแก่กรรม 

พนักงานมีสิทธิลาเพ่ือจัดการศพได้ครั้งละไม่เกินสามวัน  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างที่ลา   
รวมแล้วปีงบประมาณละไม่เกินเก้าวันท างาน 

ข้อ ๓๖ การลานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ให้อยู่ ในดุลยพินิจของเลขาธิการ 
โดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

หมวด  ๖ 
เงินเดือน  ค่าตอบแทนอืน่  การท างานลว่งเวลา  การท างานในวนัหยดุ  และการท างานลว่งเวลา 

ในวันหยุด 
 
 

ข้อ ๓๗ ส านักงาน  กกพ.  ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น  เป็นความลับ
เฉพาะระหว่างพนักงานกับส านักงาน  กกพ.  พนักงานอื่นจะล่วงรู้ได้เฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 
ที่ส านักงาน  กกพ.  มอบหมายให้เท่านั้น  และจะเปิดเผยมิได้  เว้นแต่จะกระท าตามหน้าที่ที่ส านักงาน  
กกพ.  มอบหมาย 
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ข้อ ๓๘ ส านักงาน  กกพ.  มีนโยบายที่จะบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน  
โดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน  และอัตราการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
หน่วยงานอื่น ๆ  ในภารกิจเดียวกัน  เพื่อให้มีความเปน็ธรรมทั้งตอ่พนักงานและส านักงาน  กกพ.  รวมทัง้  
สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ท างานอยู่กับส านักงาน   กกพ.  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อ ๓๙ พนักงานจะได้รับเงินเดือนในอัตราที่แตกต่างกันตามคุณวุฒิ   ประสบการณ์  ความรู้  
ความสามารถ  และต าแหน่งที่บรรจุ 

ข้อ ๔๐ พนักงานจะได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราต่ าสุด  และไม่เกินอัตราสูงสุดของช่วง
เงินเดือนของต าแหน่งที่ก าหนดตามเอกสารหมายเลข  ๑  แนบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีพิเศษ   
ที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็น  เพื่อประโยชน์ของส านักงาน  กกพ.  โดยได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ. 

ข้อ ๔๑ ส านักงาน  กกพ.  มีนโยบายการท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ   การท างาน 
ในวันหยุด  การท างานล่วงเวลาในวันหยุด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พนักงานต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและต าแหน่งผู้บริหารอาวุโส  ไม่มีสิทธิได้รับค่าท างาน
ล่วงเวลาในวันท างานปกติ  การท างานในวันหยุด  หรือการท างานล่วงเวลาในวันหยุด  เว้นแต่  กกพ.   
จะก าหนดเป็นอย่างอื่นเฉพาะรายเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๒) พนักงานต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานหรือต าแหน่งเจ้าหน้าที่   ต้องท างานอย่างเต็ม
ความสามารถภายในเวลาท างานปกติ  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ผู้บังคับบัญชาอาจให้พนักงาน
ท างานนอกเหนือจากวันและเวลาท างานปกติ  โดยส านักงาน  กกพ.  จะจ่ายค่าท างานล่วงเวลา 
ในวันท างานปกติ  ค่าท างานในวันหยุด  หรือค่าท างานล่วงเวลาในวันหยุดแก่พนักงาน 

ข้อ ๔๒ ค่าล่วงเวลาในวันท างานปกติ  ค่าท างานในวันหยุด  และค่าท างานล่วงเวลาในวันหยุด
จะค านวณจ่ายตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) จ่ายเฉพาะเวลาที่ท างานจริง  โดยหักเวลาพักออก  และจะค านวณจ่ายตามชั่วโมงที่ท างาน 
(๒) จ่ายในอัตราชั่วโมงละ 
 (ก) หนึ่งจุดห้าเท่าของอัตราเงินเดือนต่อชั่วโมงท างานปกติ  ส าหรับชั่วโมงท างานล่วงเวลา

ในวันท างานปกติและชั่วโมงท างานในวันหยุด 
 (ข) สามเท่าของอัตราเงินเดือนต่อชั่วโมงท างานปกติ  ส าหรับชั่วโมงท างานล่วงเวลา 

ในวันหยุด 
(๓) การค านวณอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงท างานปกติในข้อ  (๒)  ค านวณโดยใช้สูตรอัตราค่าจ้าง 

ต่อชั่วโมงท างานปกติ  =  อัตราเงินเดือน  ÷  (๓๐  วัน  ×  ๘  ชั่วโมง) 
ข้อ ๔๓ พนักงานต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานหรือต าแหน่งเจ้าหน้าที่  ที่ท างานเกินเวลาปกติเอง  

โดยไม่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาจะไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



และค่าท างานในวันหยุดส าหรับเวลาท างานที่เกินเวลาท างานปกตินั้น  ๆ  ทั้งนี้   หากได้รับค าสั่ง 
ให้ปฏิบัติงานล่วงเวลาสัปดาห์หนึ่งจะต้องไม่เกินสามสิบหกชั่วโมง 

ข้อ ๔๔ การจ่ายเงินเดือน  ส านักงาน  กกพ.  จะจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานเดือนละ  ๑  ครั้ง
ภายในวันที่  ๒๘  ของเดือน  ในกรณีที่เป็นวันหยุด  ให้จ่ายเงินเดือนก่อนวนัหยุด  โดยหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  
และน าเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงาน  ณ  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  หรือธนาคารพาณิชย์อื่น  
ตามที่เลขาธิการก าหนด 

หมวด  ๗ 
การเลื่อนเงนิเดือนประจ าป ี

 
 

ข้อ ๔๕ ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้ส านักงาน  กกพ.  ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ส าหรับ 
การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีตามที่   กกพ.  เห็นชอบเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละแปดของยอดค่าใช้จ่าย 
รวมรายการเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน  กกพ.  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ข้อ ๔๖ เลขาธิการจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีกรณีปกติ   ให้พนักงานที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในอัตราไม่ เกินร้อยละสิบของเงินเดือนพนักงานผู้นั้น   
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตามที่เห็นสมควร 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีกรณีปกติให้พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง   
และผู้บริหารอาวุโส  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ. 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีกรณีปกติของพนักงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
ให้น าดัชนีราคาผู้บริโภคมาประกอบการพิจารณาด้วย 

การมาท างานสายหรือกลับก่อนเวลาเลิกงาน  รวมกันเกินกว่า  ๒๔  ครั้งขึ้นไปต่อปี    
หรือขาดงานรวมกันเกินกว่า  ๑๒  วันต่อปี  จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 

ข้อ ๔๗ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ  กรณีนอกเหนือจากการเลื่อน
เงินเดือนประจ าปีกรณีปกติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเลขาธิการจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี  
เป็นกรณีพิเศษให้นอกเหนือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีกรณีปกติ  ทั้งนี้  จ านวนเงินที่ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ  เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบสอง 
ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(๒) กรณีพนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี   
แต่ไม่อาจเลื่อนเงินเดือนได้เนื่องจากเงินเดือนเต็มขั้น   ให้ส านักงาน  กกพ.  จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
เป็นรายเดือน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กกพ.  ก าหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีเป็นกรณีพิเศษให้นอกเหนือจากการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนประจ าปีกรณีปกติ  ให้พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก  กกพ. 

ข้อ ๔๘ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีตามข้อ   ๔๖  และข้อ  ๔๗  ให้ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กกพ.  ก าหนด 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีไม่ต้องประกาศเป็นการทั่วไป   แต่ให้แจ้งให้ทราบ 
เป็นรายบุคคล 

หมวด  ๘ 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าป ี

 
 

ข้อ ๔๙ พนักงานอาจจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีในอัตราไม่ เกินสองเท่า 
ของเงินเดือนพนักงานผู้นั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานแต่ละคน  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กกพ.  ก าหนด 

หมวด  ๙ 
การพัฒนาพนักงาน 

 
 

ข้อ ๕๐ ส านักงาน  กกพ.  มีนโยบายที่จะเพ่ิมพูนพฤติกรรมการท างานที่ดี  ความรู้  ทักษะ  
ความช านาญ  ทัศนคติที่ดี   คุณธรรม  และจริยธรรมของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง   เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานของส านักงาน  กกพ.  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูง 

ข้อ ๕๑ พนักงานทุกคนต้องอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน  
กกพ.  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานปีละหนึ่งครั้ง  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

ข้อ ๕๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน  กกพ.  ตามข้อ  ๕๑  สามารถน าไปใช้ 
ในการพัฒนาพนักงาน   โดยให้ ไปศึกษาเ พ่ิม เติม   ฝึกอบรม  ดู งาน   หรือปฏิบัติ งานวิจัย 
ในสถาบันการศึกษา  หรือสถาบันวิจัย  ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 

หมวด  ๑๐ 
สวัสดกิารพนกังาน 

 
 

ข้อ ๕๓ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการด ารงชีพของพนักงานและครอบครัว   ส านักงาน  
กกพ.  พึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ  แก่พนักงาน  ดังนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



(๑) การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ส านักงาน  กกพ.  จะอ านวยความสะดวก 
ให้พนักงานทุกรายได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมโดยการน าส่ง  
เงินสมทบ  และอัตราส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานประกันสังคม
ประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 

(๒) การจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ส านักงาน  กกพ.  จะจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  โดยให้ส านักงาน  กกพ.  จ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ตามกรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) พนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่าสามปี   จ่ายในอัตราร้อยละห้าของอัตรา
เงินเดือน 

 (ข) พนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่สามปี   แต่ไม่เกินห้าปี  จ่ายในอัตราร้อยละ 
เจ็ดจุดห้าของอัตราเงินเดือน 

 (ค) พนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป  จ่ายในอัตราร้อยละสิบของอัตรา
เงินเดือน 

(๓) การตรวจสุขภาพประจ าปี  ส านักงาน  กกพ.  จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน 
เป็นประจ าปีละหนึ่งครั้ง  รายละเอียดการตรวจ  วัน  เวลา  และสถานที่ตรวจสุขภาพ  ส านักงาน  กกพ.  
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ  ไป  และให้รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด  รายละเอียด 
การฉีดวัคซีน  ส านักงาน  กกพ.  จะพิจารณาตามความจ าเป็น 

(๔) การประกันสุขภาพหมู่ครอบคลุมพนักงาน  คู่สมรสและบุตร  ส านักงาน  กกพ.  จะเป็น 
ผู้ออกเบี้ยประกันให้  ซึ่งพนักงานจะไดร้ับประโยชนจ์ากการประกันตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม์  การประกนั
สุขภาพหมู่  ให้ความคุ้มครองตามขอบเขตการคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์   ตามที่เลขาธิการพิจารณา
อนุมัติ 

(๕) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ครอบคลุมเฉพาะพนักงาน  ส านักงาน  กกพ.  จะเป็น 
ผู้ออกเบี้ยประกันให้   ซึ่งพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการประกันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์    
ทั้งนี้  เงื่อนไข  และวงเงินประกันตามที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

(๖) เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล  ให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดอยู่จากประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม  หรือการประกันสุขภาพหมู่   
โดยพนักงานมีสิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือได้ภายในวงเงินห้าพันบาทต่อปี 

(๗) เงินช่วยค่าท าศพ  ในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต  ส านักงาน  กกพ.  จะจ่ายเงินช่วยค่าท าศพ
เป็นเงินห้าหมื่นบาท  พร้อมพวงหรีดตามที่จ่ายจริงไม่เกินสองพันบาท 

(๘) บ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพนักงานออกจากงาน  ให้ค านวณดังต่อไปนี้ 
 (ก) พนักงานที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เมื่อพนักงานออกจากงาน

หลังจากที่ปฏิบัติงานครบหนึ่งปีขึ้นไป  ให้น าอัตราเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
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ทั้งนี้  การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือค านวณบ าเหน็จตอบแทน  ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงาน  กกพ.  จนถึงวันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงานโดยให้นับจ านวนปีรวมทั้ง
เศษของปีด้วย  การค านวณเศษของปีที่เป็นเดือนหรือเป็นวันให้เป็นปีนั้น   ให้น าเศษที่เป็นเดือน 
หารด้วยสิบสอง  และเศษที่เป็นวันหารด้วยสามสิบได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงหารด้วยสิบสอง  ในการค านวณ 
ให้ใช้ทศนิยมสองต าแหน่ง  และให้น าจ านวนที่ค านวณได้มารวมกันเป็นระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นจ านวนปีสิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้ 

 ในกรณีที่พนักงานออกจากงานเพราะเหตุถึงแก่ความตาย  ไม่ว่าผู้นั้นจะด ารงต าแหน่ง 
ครบหนึ่งปีบริบูรณ์หรือไม่ก็ตาม  ให้จ่ายบ าเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวตามระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน  โดยใช้เกณฑ์ค านวณตามข้อ  ๕๓  (๘)  (ก)  โดยอนุโลม  ให้แก่ทายาทโดยธรรม 
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 (ข) พนักงานที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ให้ได้รับบ าเหน็จตอบแทน
เมื่อออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งประกอบกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เกษียณอาย ุ
  (๒) มีค าสั่งให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิด 
  (๓) ถึงแก่ความตาย  ซึ่งมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  (๔) ส านักงาน  กกพ.  เลิกหรือยุบและไม่สามารถน าเวลาปฏิบัติงานเพื่อนับเป็นเวลา

ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนในหน่วยงานแห่งใหม่ได้ 
  (๕) ลาออกโดยไม่มีความผิดและได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว 
กรณีตามข้อ  ๕๓  (๘)  (ข)  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า

หนึ่งปี  และกรณีตามข้อ  ๕๓  (๘)  (ข)  (๕)  ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี   
กรณีพนักงานถึงแก่ความตายตามข้อ  ๕๓  (๘)  (ข)  (๓)  ให้จ่ายบ าเหน็จตอบแทนแก่ทายาท

โดยธรรม  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
สิทธิในการได้รับบ าเหน็จตอบแทนตามข้อ  ๕๓  (๘)  (ข)  ให้น าอัตราเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วย

ระยะเวลาปฏิบัติงานจริงแต่ไม่ให้เกินกว่ายี่สิบปี   ทั้งนี้  การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือค านวณ
บ าเหน็จตอบแทนให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงาน  กกพ.  จนถึง
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  โดยให้นับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย  การค านวณเศษของปีที่เป็นเดือน
หรือเป็นวันให้เป็นปีนั้น  ให้น าเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสองและเศษที่เป็นวันหารด้วยสามสิบได้ผลลัพธ์
เท่าใดจึงหารด้วยสิบสอง  ในการค านวณให้ใช้ทศนิยมสองต าแหน่ง  และให้น าจ านวนที่ค านวณได้มา
รวมกันเป็นระยะเวลาที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นจ านวนปี  สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัว 
จะโอนไม่ได้ 
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ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้ส านักงาน  กกพ.จัดงบประมาณเพ่ือเป็นเงินส ารองเงินบ าเหน็จ 
ตอบแทนให้พนักงาน  เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินบ าเหน็จตอบแทน  ทั้งนี้  การค านวณเงินบ าเหน็จ
ตอบแทนของพนักงานให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานบัญชี 

(๙) สวัสดิการอื่นตามที่  กกพ.  ประกาศก าหนด 

หมวด  ๑๑ 
วินัยและการรกัษาวนิัย 

 
 

ข้อ ๕๔ พนักงานต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้    
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้อ ๕๕ พนักงานต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  มาตรฐาน  

คุณธรรมและจริยธรรมหรือข้อก าหนดใด ๆ  ท่ี  กกพ.  หรือส านักงาน  กกพ.  ก าหนดให้ใช้บังคับ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ส านักงาน   กกพ.   

ด้วยความตั้งใจ  อุตสาหะ  เอาใจใส่  และรักษาผลประโยชน์ของส านักงาน  กกพ. 
(๔) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 

ของส านักงาน  กกพ.  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ส านักงาน  กกพ.  หรือ 
จะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของส านักงาน  กกพ.  จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที  เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น  และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๕) ต้องอุทิศเวลาให้แก่ส านักงาน  กกพ.  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้ 
(๖) ต้องรักษาความลับของส านักงาน  กกพ. 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชา   รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกัน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกัน 
(๘) ต้องต้อนรับ  ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้มาติดต่อในกิจการ 

อันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
(๙) กระท าการอื่นใดตามที่  กกพ.  หรือส านักงาน  กกพ.  ก าหนด 
ข้อ ๕๖ พนักงานต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง   

ถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๒) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม   

หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
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(๓) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้ เสีย 

ความเที่ยงธรรม  หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน 
(๕) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดขี่หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๖) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
(๗) ต้องไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อส านักงาน  กกพ. 
(๘) ต้องไม่กระท าการอื่นใดตามที่  กกพ.  หรือส านักงาน  กกพ.  ก าหนด 
ข้อ ๕๗ พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามข้อ  ๕๕  หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ  ๕๖   

ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
ข้อ ๕๘ การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น  ได้ประโยชน์ที่มิควรได้  

เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 
(๒) ประมาทเลินเล่อ  ละทิ้ง  หรือทอดทิ้งหน้าที่   หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีเหตุผล 

อันสมควร  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านักงาน  กกพ.  อย่างร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน   โดยไม่มีเหตุอันสมควร   

หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของส านักงาน  กกพ. 
(๔) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษา 

ถึงที่สุด  ให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า    
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๕) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ  อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๕๕  หรือฝ่าฝืน 
ข้อห้ามตามข้อ  ๕๖  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านักงาน  กกพ.  อย่างร้ายแรง 

ข้อ ๕๙ พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวนิยั  
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย 

หมวด  ๑๒ 
การด าเนนิการทางวนิัย 

 
 

ข้อ ๖๐ โทษทางวินัยของพนักงาน  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒) ภาคทัณฑ์ 
(๓) ตัดเงินเดือน 
(๔) ลดเงินเดือน 
(๕) ปลดออก 
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(๖) ไล่ออก 
ข้อ ๖๑ ให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษพนักงาน  เว้นแต่การสั่งลงโทษพนักงานในระดับ

ผู้บริหารระดับสูง  หรือผู้บริหารอาวุโส  หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ.   
การลงโทษพนักงานให้ท าเป็นค าสั่ง  ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด   

และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ   โดยในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษ
กระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามข้อใด 

ในกรณีที่เป็นการกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร 
ให้ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรได้  ในเรื่องประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันไม่เกิน   
๓  ครั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครั้งที่  ๑  ผู้อ านวยการฝ่าย  ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์  โดยความเห็นชอบของผู้ชว่ย
เลขาธิการ 

(๒) ครั้งที่  ๒  ผู้อ านวยการฝ่าย  ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์  โดยความเห็นชอบของผู้ชว่ย
เลขาธิการ  และรองเลขาธิการ 

(๓) ครั้งที่  ๓  ผู้อ านวยการฝ่าย  ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์  โดยความเห็นชอบของผู้ชว่ย
เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และเลขาธิการ   

กรณีพนักงานถูกว่ากล่าวตักเตือนครบ  ๓  ครั้งแล้วและยังกระท าผิดในเรื่องเดิม  ให้เลขาธิการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป   

ข้อ ๖๒ เมื่ อมีการกล่าวหา   หรือมีกรณี เป็นที่สงสัยว่าพนักงานผู้ ใดกระท าผิดวินั ย   
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้เลขาธิการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับทราบ   เว้นแต่  
พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารอาวุโส  หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ต้องรายงานให้  กกพ.   
ผ่านเลขาธิการทราบด้วย 

ข้อ ๖๓ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ  ๖๒  ในกรณีที่พนักงานระดับหัวหน้าส่วนงานหรือระดับ
เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย  ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงและในการสอบข้อเท็จจริงต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องด าเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน    
เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด าเนินการเสร็จแล้วเห็นว่าการกล่าวหาไม่มีมูลตามข้อกล่าวหา   
ให้เสนอผลการสอบข้อเท็จจริงต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาสั่งการ   และถ้าเห็นว่าการกล่าวหามีมูล 
ตามข้อกล่าวหา  โดยมีพยานหลักฐานให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ  ๖๕ 

ข้อ ๖๔ เมื่ อได้รับรายงานตามข้อ   ๖๒  ในกรณีที่พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง   
หรือผู้บริหารอาวุโส  ถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย   ให้  กกพ.  แต่งตั้ง
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คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  และในการสอบข้อเท็จจริงต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องด าเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน    
เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด าเนินการเสร็จแล้วเห็นว่าการกล่าวหาไม่มีมูลตามข้อกล่าวหา   
ให้เสนอผลการสอบข้อเท็จจริงต่อ  กกพ.  เพ่ือพิจารณาสั่งการ  และถ้าเห็นว่าการกล่าวหามีมูล 
ตามข้อกล่าวหา  โดยมีพยานหลักฐานให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ  ๖๖ 

ข้อ ๖๕ ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย   เพ่ือสอบสวน   
และรวบรวมข้อเท็จจริง  สรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นและการลงโทษพนักงานผู้กระท าผิดวินัย
ตามความผิดแล้วแต่กรณีตามข้อ  ๖๘  หรือข้อ  ๖๙  ในการนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนความผิด 
ทางวินัยมีอ านาจเรียกพนักงานที่เกี่ยวข้อง  หรืออาจรู้เห็นข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยค า  หรือตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ  ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัย  สรุปผลการพิจารณาทั้งความเห็นและการลงโทษ  เสนอเลขาธิการ   
เพื่อพิจารณาออกค าสั่งลงโทษต่อไป 

ข้อ ๖๖ ให้   กกพ.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย   เ พ่ือสอบสวน   
และรวบรวมข้อเท็จจริง  สรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นและการลงโทษพนักงานผู้กระท าผิดวินัย
ตามความผิดแล้วแต่กรณีตามข้อ  ๖๘  หรือข้อ  ๖๙  ในการนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนความผิด 
ทางวินัยมีอ านาจเรียกพนักงานที่เกี่ยวข้อง  หรืออาจรู้เห็นข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยค า  หรือตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารต่างๆ  ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวนิัย  สรุปผลการพิจารณาทั้งความเหน็และการลงโทษ  เสนอ  กกพ.  เพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป 

ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนความผดิทางวินยั  ตามข้อ  ๖๕  และข้อ  ๖๖  ประกอบดว้ย  
พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง  เป็นประธานกรรมการ  พนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส  หรือต าแหน่ง
อื่นที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด  เป็นกรรมการ  ผู้แทนจากฝ่ายที่รับผิดชอบงานกฎหมายหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ  ผู้แทนจากฝ่ายที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  และผู้แทน 
จากฝ่ายที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยต้องรวบรวมข้อเท็จจริงสรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้ง
ความเห็นและการลงโทษให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ผลการสอบข้อเท็จจริง   เว้นแต ่
มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว   ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีก   
ซึ่งไม่เกินสองครั้ง  โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินสามสิบวันและให้บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 
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ข้อ ๖๘ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  
หรือลดเงินเดือน  ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน  จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้   แต่ส าหรับ 
การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บน 
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

ข้อ ๖๙ พนักงานผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้สั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก   
ตามความร้ายแรงแห่งกรณี  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้    
แต่ห้ามลงโทษต่ ากว่าปลดออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทน 
ข้อ ๗๐ พนักงานผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง

คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือ
ความผิดที่เป็นลหุโทษ  หรือความผิดที่มีก าหนดโทษขั้นลหุโทษ  ถ้าการให้พนักงานผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ส านักงาน  กกพ.  เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ  กกพ.  จะสั่งให้พักงานไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวน  หรือพิจารณา  หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด   หรือกระท าผิด   
ไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  หรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่มีความผิด  ให้เลขาธิการ 
โดยความเห็นชอบของ  กกพ.  สั่งให้พนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิมหรือให้ด ารงต าแหน่ง 
ที่เทียบเท่า  และให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมได้ 

ข้อ ๗๑ พนักงานผู้ใดถูกสั่งพักงาน  ให้งดจ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่น  รวมทั้งให้ระงับสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ  ส าหรับพนักงานผู้นั้นตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป 

ข้อ ๗๒ เงินเดือน  เงินพึงได้อื่น  สิทธิประโยชน์  และสวัสดิการต่าง ๆ  ของพนักงานระหว่าง
ถูกสั่งพักงานนั้น  เมื่อคดีหรือกรณีที่ถูกกล่าวหาถึงที่สุด 

(๑) ถ้าปรากฏว่าไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  และพนักงานนั้นไม่มีมลทินหรือมัวหมอง  
ให้จ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่นได้เต็ม  รวมทั้งให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ  เช่นเดิม 

(๒) ถ้าปรากฏว่าไม่มีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  แต่พนักงานนั้นมีมลทินหรือมัวหมอง  
หรือพนักงานนั้นถูกลงโทษแต่ไม่ถึงกับถูกปลดออกหรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตรา
เงินเดือนและเงินพึงได้อื่นส่วนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ  ให้ได้รับเช่นเดิม 

(๓) ถ้าปรากฏว่ามีการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  มิให้จ่ายเงินเดือนและเงินพึงได้อื่น   
รวมทั้งระงับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ 
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ข้อ ๗๓ ถ้าพนักงานผู้ถูกสั่งพักงานตายเสยีก่อนคดีหรือกรณีที่ถกูกล่าวหาถึงที่สุด  ให้เลขาธิการ
โดยความเห็นชอบของ  กกพ.  พิจารณาว่าสมควรจ่ายเงินเดือน  เงินพึงได้อื่น  สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการต่าง ๆ  หรือไม่เพียงใดโดยอนุโลมตามข้อ  ๗๒ 

หมวด  ๑๓ 
การออกจากงาน 

 
 

ข้อ ๗๔ พนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ครบเกษียณอายุ 
(๓) ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก  หรือการลาออกมีผล 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากงานตามข้อ  ๗๗ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
ข้อ ๗๕ ให้พนักงานที่ครบเกษียณอายุพ้นสภาพการเป็นพนักงานนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันสิ้นปีงบประมาณที่พนักงานอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
ข้อ ๗๖ พนักงานผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ  โดยยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าวันที่ประสงค์จะลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   เพ่ือให้
เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแล้วจึงให้ออกจากงานได้   เว้นแต่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง  
และผู้บริหารอาวุโส  ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าวันที่ประสงค์จะลาออกน้อยกว่า
สามสิบวัน  และเลขาธิการหรือ  กกพ.  แล้วแต่กรณีเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นจะอนุญาต 
ให้ลาออกตามวันที่ประสงค์จะลาออกก็ได้ 

ในกรณีที่เลขาธิการหรือ  กกพ.  และแต่กรณี  พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์
ของส านักงาน  กกพ.  จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ประสงค์จะลาออกก็ได้  
พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่ 
วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาที่ยับยั้ง 

ข้อ ๗๗ เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้พนักงานออกจากงานโดยได้รับเงินบ าเหน็จตอบแทน   
เว้นแต่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง  และผู้บริหารอาวุโส  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  กกพ.   
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพนักงานผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ   โดยค าวินิจฉัย 
ของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 

(๒) เมื่อพนักงานผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๖ 
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(๓) เมื่อพนักงานผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ  
อันเป็นที่พอใจของทางส านักงาน  กกพ. 

(๔) เมื่อพนักงานผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถกูลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก 

(๕) เมื่อส านักงาน  กกพ.  เลิกหรือยุบส่วนงาน  หรือต าแหน่งที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่    
โดยส านักงาน  กกพ.  ต้องแจ้งวันที่และเหตุผลให้พนักงานผู้ได้รับค าสั่งให้ออกจากงานทราบล่วงหน้า  
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

(๖) เมื่อพนักงานผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่   บกพร่องในหน้าที่  หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่   ถ้าผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ส านักงาน  
กกพ. 

(๗) เมื่อพนักงานผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และผลการสอบสวน
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษตาม  ๖๘  วรรคหนึ่ง  แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน   
ถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ส านักงาน  กกพ. 

ในกรณีพนักงานต้องถูกสั่งให้ออกจากงานตามวรรคหนึง่  (๑)  ถึง  (๔)  ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย  
ตามข้อ  ๗๘  และในกรณีพนักงานถูกสั่งให้ออกจากงานตามวรรคหนึ่ง  (๕)  ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 
ตามข้อ  ๗๙ 

ข้อ ๗๘ ส านักงาน  กกพ.  จะจ่ายค่าชดเชยการสั่งให้ออกจากงานเนื่องจากไม่มีความผิด  
ให้แก่พนักงานตามระยะเวลาและอัตรา  ดังนี้ 

(๑) พนักงานซึ่งท างานติดต่อกนัครบหนึ่งรอ้ยย่ีสิบวนั  แต่ไม่ครบหนึง่ปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  
และวันที่ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามสิบวัน 

(๒) พนักงานที่ท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี  แต่ไม่ครบสามปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน 

(๓) พนักงานที่ท างานติดต่อกันครบสามปี  แต่ไม่ครบหกปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่เงินเดือนอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

(๔) พนักงานที่ท างานติดต่อกันครบหกปี  แต่ไม่ครบสิบปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน 

(๕) พนักงานที่ท างานติดต่อกันครบสิบปี  แต่ไม่ครบยี่สิบปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน 

(๖) พนักงานที่ท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่ส านักงาน  
กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน 
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อัตราเงินเดือนของพนักงานซึ่งต้องค านวณเป็นรายวันให้ค านวณจากอัตราเงินเดือนหารด้วย
สามสิบ 

ข้อ ๗๙ ในกรณีที่ส านักงาน  กกพ.  มีความจ าเป็นที่ต้องเลิก  หรือยุบส่วนงาน  หรือต าแหน่ง
งานในส านักงาน  กกพ.  อันเนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงาน  หรือการบริการของส านักงาน  กกพ.   
จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษให้พนักงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าชดเชยตามข้อ  ๗๘  และ 
(๒) ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายหกสิบวันในกรณี 

ที่ส านักงาน  กกพ.  มิได้บอกกล่าวล่วงหน้า  หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าหกสิบวัน  และ 
(๓) ค่าชดเชยพิเศษเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการท างานครบหนึ่งปี   ในกรณี

พนักงานผู้นั้นได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบหกปีขึ้นไป  ทั้งนี้  การจ่ายเงินชดเชยในกรณีนี้เมื่อรวมแล้วต้อง
ไม่เกินเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน  และเพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ   
กรณีระยะเวลาท างานไม่ครบหนึ่งปีถ้าเศษของระยะเวลาท างานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ให้นับเป็น
การท างานครบหนึ่งปี 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๘๐ พนักงานผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยตามระเบียบนี้   หรือถูกสั่งให้ออกจากงาน 
ตามข้อ  ๗๗  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีเหตุผล 
อันสมควรที่จะขอให้มีการพิจารณาทบทวนใหม่  ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ 

ข้อ ๘๑ การอุทธรณ์ของพนักงานในระดับหัวหน้าส่วนงาน  หรือระดับเจ้าหน้าที่ให้อุทธรณ์ 
ต่อเลขาธิการ  โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์  พร้อมชี้แจงเหตุผลภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันทราบค าสั่ง  และให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึ้น  เพื่อวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษ  และน าเสนอค าวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  วินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษที่เป็นโทษ  
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้เสนอ  กกพ.  เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ข้อ ๘๒ การอุทธรณ์ของพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง  หรือผู้บริหารอาวุโส  ให้อุทธรณ์
ต่อ  กกพ.  โดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือชือ่ผู้อุทธรณ์  พร้อมชี้แจงเหตผุลภายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบ
ค าสั่งและให้  กกพ.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขึน้  เพื่อวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ  
และน าเสนอค าวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ต่อ  กกพ.  เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ข้อ ๘๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามขอ้  ๘๑  และข้อ  ๘๒  ประกอบด้วย  พนักงาน
ระดับผู้บริหารระดับสูง  เป็นประธานกรรมการ  พนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส  หรือต าแหน่งอื่น 
ที่เทียบเท่าตามที่  กกพ.  ก าหนด  เป็นกรรมการ  และผู้อ านวยการฝ่ายที่รับผิดชอบงานบริหารงานบคุคล  
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หรือพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่   หรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการฝ่ายที่รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานกุาร  ทั้งนี้  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไดร้ับการแตง่ตัง้
ต้องไม่ใช่บุคคลใดในคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาวินจิฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ่งร้อยยี่สบิวนั
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ท าให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  
ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง   โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวันและให้บันทึก
เหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย 

ข้อ ๘๔ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย  และ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  อาจถูกคัดค้านการท าหน้าที่ในคณะกรรมการดังกล่าวได้  เมื่อมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในความผิดที่ถูกกล่าวหา  หรือถูกสอบสวน  หรือในการพิจารณาอุทธรณ์ 
(๒) มีส่วนได้เสียในความผิดที่ถูกกล่าวหา  หรือถูกสอบสวน  หรือในการพิจารณาอุทธรณ์ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา  หรือผู้ถูกสอบสวน  หรือผู้ยื่นอุทธรณ์ 
(๔) เป็นผู้กล่าวหาในการกระท าผิดทางวินัย 
(๕) เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาในการกระท าผิดทางวินัย 
การคัดค้านการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ต้องกระท าเป็นหนังสือและแสดง

เหตุแห่งการคัดค้านให้ชัดเจนภายในเจ็ดวัน  นับแต่ทราบรายชื่อคณะกรรมการที่จะด าเนินการสอบสวน  
หรือพิจารณาอุทธรณ์ 

เมื่อประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง   ประธานกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย   
และประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ได้รับหนังสือคัดค้านการท าหน้าที่   ให้รายงานการคัดค้าน 
ต่อเลขาธิการ  หรือ  กกพ.  ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการ 

หมวด  ๑๕ 
การร้องทุกข ์

 
 

ข้อ ๘๕ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้ 
บังคับบัญชาเมื่อมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหวา่งกันควรจะไดป้รึกษาหรือท าความเขา้ใจกัน  ให้ผู้บังคับบัญชา
ให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามปัญหากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีปัญหา 
ความคับข้องใจอันเกิดจากผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง   หรือไม่ปฏิบัติต่อตน 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบนี้ 

ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจง  
หรือได้รับค าชี้แจงไม่เป็นที่พอใจก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ  ๘๖ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๘๖ การร้องทุกข์  ให้ร้องทุกข์ส าหรับตนเองเท่านั้น  และจะมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์
แทนไม่ได้  โดยให้ร้องทุกข์เป็นหนังสือภายในสามสิบวัน  นับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ข้อ ๘๗ หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์  และต้องประกอบด้วย
สาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน  
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบนี้อย่างใด  และความประสงค์
ของการร้องทุกข์ 

ข้อ ๘๘ การร้องทุกข์ให้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป  ตามล าดับ   
เว้นแต่การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ  ผู้บริหารระดับสูง  และผู้บริหารอาวุโส  ให้ร้องทุกข์ 
ต่อ  กกพ.  ทั้งนี้  อาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ก็ได้ 

ข้อ ๘๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ผู้ที่รับเรื่องร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์จะต้องพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน   นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องทุกข์  แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่ าว  ให้ขยายเวลา
พิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขยายเวลาไว้ด้วย 

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ผู้ที่รับเรื่องร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว
ร้องทุกข์  มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์  ยกค าร้องทุกข์  หรือให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง  
และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์  หรือให้ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

เมื่อผู้ที่รับเรื่องร้องทุกข์หรือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์นั้นแล้วเสร็จให้แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยให้เลขาธิการพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร   
เว้นแต่การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากเลขาธิการ  ผู้บริหารระดับสูง  และผู้บริหารอาวุโส  
ให้แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยให้  กกพ.  พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  โดยแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
เป็นหนังสือ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาที่ถูกร้องเรียนทราบ  หรือด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่ง
โดยเร็ว 

ข้อ ๙๐ ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 
(๑) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม 
(๒) ผู้ร้องทุกข์จะไม่ถูกกลั่นแกล้ง  ย้ายหน้าที่การงาน  หรือลงโทษแต่อย่างใด  เว้นแต่ 

จะเป็นการร้องทุกข์ด้วยเจตนาไม่สุจริต 
(๓) พนักงานที่ให้การเป็นพยาน  หรือให้ความร่วมมือในการสอบสวน  จะได้รับความคุ้มครอง  

โดยจะไม่ถูกกลั่นแกล้ง  ย้ายหน้าที่การงาน  หรือลงโทษ  เว้นแต่พนักงานที่ให้การด้วยอคติ  ปรักปร า   
ให้ร้าย  เป็นเท็จ  หรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาความจริง 

หมวด  ๑๖ 
ลูกจ้าง 

 
 

้หนา   ๒๕
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ข้อ ๙๑ ส านักงาน  กกพ.  อาจจ้างลูกจ้างตามข้อ  ๙  (๒)  ได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ ๙๒ ให้น าความในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  หมวด  ๕  หมวด  ๖  หมวด  ๑๑  

หมวด  ๑๒  หมวด  ๑๓  หมวด  ๑๔  และหมวด  ๑๕  มาใช้บังคับกับลูกจ้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๓ การก าหนดอัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา  การเลื่อนเงินเดือน

ประจ าปี  และค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการก าหนด   
โดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

ข้อ ๙๔ ส านักงาน  กกพ.  พึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ  แก่ลูกจ้าง  ดังต่อไปนี้   
(๑) การจ่ายเงินสบทบกองทุนประกันสังคม  ส านักงาน  กกพ.  จะอ านวยความสะดวก 

ให้ลูกจ้างทุกราย  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  โดยการน าส่ง 
เงินสมทบและอัตราส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานประกันสังคม
ประกาศเป็นคราว ๆ  ไป 

(๒) การจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ส านักงาน  กกพ.  จะจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  โดยให้ส านักงาน  กกพ.  จ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ลูกจ้างที่มีการต่อสัญญาและมีอายุการปฏิบัติงานต่อเนื่องน้อยกว่าสามปี  จ่ายในอัตรา
ร้อยละห้าของอัตราเงินเดือน   

 (ข) ลูกจ้างที่มีการต่อสัญญาและมีอายุการปฏิบัติงานต่อเนื่องตั้งแต่สามปี  แต่ไม่เกินห้าปี  
จ่ายในอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าของอัตราเงินเดือน 

 (ค) ลูกจ้างที่มีการต่อสัญญาและมีอายุการปฏิบัติ งานต่อเนื่องตั้ งแต่ห้าปีขึ้นไป   
จ่ายในอัตราร้อยละสิบของอัตราเงินเดือน 

(๓) การตรวจสุขภาพประจ าปี  ส านักงาน  กกพ.  จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง 
เป็นประจ าปีละหนึ่งครั้ง  รายละเอียดการตรวจ  วัน  เวลาและสถานที่ตรวจสุขภาพ  ส านักงาน  กกพ.  
จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ  ไป  และให้รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด  รายละเอียด 
การฉีดวัคซีน  ส านักงาน  กกพ.  จะพิจารณาตามความจ าเป็น 

(๔) การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่  ส านักงาน  กกพ.  จะเป็นผู้ออกเบี้ยประกันให้ลูกจ้าง   
ซึ่งลูกจ้างจะได้รับประโยชน์จากการประกันตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์   ทั้งนี้  เงื่อนไขและวงเงินประกัน
ตามที่เลขาธิการก าหนด  โดยความเห็นชอบของ  กกพ. 

(๕) เงินช่วยค่าท าศพ  ในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต  ส านักงาน  กกพ.  จะจ่ายเงินช่วยค่าท าศพ 
เป็นเงินห้าหมื่นบาทพร้อมพวงหรีดตามที่จ่ายจริงไม่เกินสองพันบาท 

(๖) สวัสดิการอื่นตามที่  กกพ.  ประกาศก าหนด 
ข้อ ๙๕ ส านักงาน  กกพ.  จะจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากการตายและการเกษียณอายุให้แก่ลูกจ้าง

ตามระยะเวลาและอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๖
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(๑) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  แต่ไม่ครบหนึ่งปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  
และวันที่ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามสิบวัน 

(๒) ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี  แต่ไม่ครบสามปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน 

(๓) ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบสามปี  แต่ไม่ครบหกปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่เงินเดือนอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

(๔) ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบหกปี  แต่ไม่ครบสิบปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน 

(๕) ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบสิบปี  แต่ไม่ครบยี่สิบปี  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่ 
ส านักงาน  กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน 

(๖) ลูกจ้างที่ท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป  โดยรวมวันหยุด  วันลา  และวันที่ส านักงาน  
กกพ.  สั่งให้หยุดงาน  จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน 

อัตราเงินเดือนของลูกจ้างซึ่งต้องค านวณเป็นรายวันให้ค านวณจากอัตราเงินเดือนหารด้วย
สามสิบ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 9๖ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ   หากมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานเกินกว่าห้าปี  ให้มีสิทธิขอลาหยุดพักผ่อนประจ าปีตามข้อ  ๒๗  ได้ปีละสิบห้าวัน
ท างาน 

ข้อ 9๗ ให้บรรดาประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์  หรือคู่มือ  ที่ได้ประกาศก าหนดไว้ตามระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

เสมอใจ  ศุขสุเมฆ 
ประธานกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



 
 

 

ประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง และโครงสร้ำงเงินเดือน 
ของพนักงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

 
 
 

  

ต ำแหน่ง ระดับ 
อัตรำเงินเดือน (บำท/เดือน) 

อัตรำขั้นต  ำ อัตรำขั้นสูง 
(๑) กลุ่มงำนบริหำร 

(ก) ผู้บริหำรระดับสูง 
 ๑) รองเลขาธิการ ระดับ ๑๕  ๑๒๕,๐๐๐  ๒๒๐,๐๐๐ 
 ๒) ผู้ช่วยเลขาธิการ ระดับ ๑๔  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ 

(ข) ผู้บริหำรระดับอำวุโส 
 ๑) ผู้อ านวยการฝ่าย ระดับ ๑๓ ๙๐,๐๐๐    ๑๖๐,๐๐๐  

ระดับ ๑๒ ๘๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐ 
(ค) หัวหน้ำส่วนงำน 

 ๑) หัวหน้าส่วนงาน ระดับ ๑๑ ๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
ระดับ ๑๐ ๖๕,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 

(๒) กลุ่มงำนวิชำกำร 
(ก) ระดับทรงคุณวุฒิ 

 ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ระดับ ๑๕  ๑๒๕,๐๐๐  ๒๒๐,๐๐๐ 
 ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ ๑๔  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๘๐,๐๐๐ 

(ข) ระดับเชี ยวชำญ 
 ๑) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๓ ๙๐,๐๐๐    ๑๖๐,๐๐๐  

ระดับ ๑๒ ๘๐,๐๐๐  ๑๔๐,๐๐๐ 
(ค) ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

 ๑) ใช้ชื่อต าแหน่งงานตามลักษณะงาน ระดับ ๙ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
ระดับ ๘ ๕๔,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

(๓) กลุ่มงำนปฏิบัติงำน 
(ก) ระดับปฏิบัติกำรขั้นกลำง 

 ๑) ใช้ชื่อต าแหน่งงานตามลักษณะงาน ระดับ ๗ ๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
ระดับ ๖ ๓๗,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 
ระดับ ๕ ๒๘,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

(ข) ระดับปฏิบัติกำรขั้นต้น 
 ๑) ใช้ชื่อต าแหน่งงานตามลักษณะงาน ระดับ ๔ ๒๒,๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

ระดับ ๓ ๑๘,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ 

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑ 



 
 

 

ประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง และโครงสร้ำงเงินเดือน 
 ของลูกจ้ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ต ำแหน่ง ระดับ 
อัตรำเงินเดือน (บำท/เดือน) 

อัตรำขั้นต  ำ อัตรำขั้นสูง 
ลูกจ้ำง 

(๑) พนักงานช่วยอ านวยการ ระดับ ๒  ๗,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ 
(๒) พนักงานบริการ ระดับ ๑  ๗,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒ 



 
 

 

ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำกำรลำป่วยเกิน ๓๐ วันท ำงำน 

ผู้ขอใช้สิทธิลำป่วย 
เกิน ๓๐ วันท ำงำน 

ผู้ช่วยเลขำธิกำร รองเลขำธิกำร เลขำธิกำร 

รองเลขาธิการ หรือ
ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 

- -  
(๓๑ วันท างานขึ้นไป) 

ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือ
ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 

-  
(๓๑-๖๐ วันท างาน) 

 
(๖๑ วันท างานขึ้นไป) 

ผู้อ านวยการฝ่าย หรือ
ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

ลงมา 

 
(๓๑-๖๐ วันท างาน) 

 
(๖๑-๙๐ วันท างาน) 

 
(๙๑ วันท างานขึ้นไป) 

 

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๓ 


