
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

พ.ศ. 2561 
______________________________ 

 
โดยที่ข้อ 62 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งข้ึน 

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

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงาน โดยไม่รวมถึงพนักงานได้รับบ านาญ

และบ าเหน็จจากราชการ 
“รถประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า รถที่ส านักงานจัดให้แก่ผู้บริหารระดับสูง หรือค่าตอบแทน

รถประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และหมายความรวมถึงเลขาธิการด้วย 
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน และบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ไม่รวมถึงบุคคลที่พนักงานได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน บุตรบุญธรรม
ของพนักงาน และบุตรของพนักงานที่สมรสแล้ว 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ ง 
ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
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“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ส านักงานจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและซ่ึงได้จดทะเบียนแล้ว 

“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่พนักงานจ่ายจากเงินเดือนที่ได้รับจากส านักงานเข้ากองทุน
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่ส านักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“สมาชิก” หมายความว่า พนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนี้ ซึ่งสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

“การปฏิบัติงานหรือการท างาน” หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) การได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัตหิน้าที่ของส านักงาน 
(2) การเดินทางเพ่ือไปปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน ด้วยพาหนะทางบก ทางอากาศ และทางน้ า 

แต่ไม่รวมถึงการเดินทางระหว่างบ้านกับส านักงานตามปกติ  
(3) การเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากลักษณะการปฏิบัติงาน และมีสาเหตุของการเจ็บป่วย

และเสียชีวิตมาจากโรคนั้น 
“เงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน” หมายความว่า 

เงินที่ส านักงานจ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการเลือกได้ที่ได้รับ เพื่อทดแทนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นใด
ตามปกติแก่พนักงาน เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  

“เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน” หมายความว่า เงินที่ส านักงาน
จ่ายให้แก่พนักงานในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการท างาน การเกิดอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บ
จากการท างาน จนได้รับอันตรายแก่กายและใจจากการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ส านักงาน 
ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วยการได้รับอันตรายแก่กายและใจ  

“เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม” หมายความว่า เงินที่ส านักงานจ่ายเพ่ิมเติม
จากสวัสดิการเลือกได้ที่ได้รับ เพื่อช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานที่ถึงแก่กรรม อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยการถึงแก่กรรม
ให้รวมถึงการสูญหายด้วย 

ข้อ 4 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  แต่มีการก าหนดไว้
ในระเบียบอ่ืน ให้พนักงานผู้มีสิทธิได้รับสิทธิตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดไว้นั้น 

หลักฐานทางการเงินเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ 5 ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

ปัญหาที่เกิดข้ึนในการใช้ระเบียบนี้ 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นให้คณะกรรมการมีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผันวิธีปฏิบัติการตามความ

ในระเบียบนี้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

______________________________ 

 
ข้อ 6 ประเภทของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส านักงานจัดให้ แบ่งได้ดังนี้ 
(1) สวัสดิการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(ก) สวัสดิการพื้นฐาน 
1) ประกันชีวิตกลุ่ม 
2) ประกันสุขภาพกลุ่ม 
3) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(ข) สวัสดิการเลือกได้ 
1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
2) การคลอดบุตร 
3) การสร้างเสริมสุขภาพ 
4) การสนับสนุนการท างานและการด ารงชีวิต 

(ค) สวัสดิการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ิมเติม 
(2) สิทธิประโยชน์ ได้แก่ 

(ก) สิทธิประโยชน์อันมีเหตุมาจากการปฏิบัติงาน 
1) เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 
2) เงินช่วยเหลือกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน 
3) เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม 
4) เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม 

(ข) สิทธิประโยชน์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2) รถประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

(ค) สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมสถาบันองค์กร 
1) สวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน 
2) สวัสดิการภายใน 

(ง) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ิมเติม 
ข้อ 7 สวัสดิการของส านักงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่คณะกรรมการก าหนด โดยสวัสดิการเลือกได้เป็นไปตามลักษณะการด ารงชีวิต
ของพนักงานแต่ละบุคคล 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามประกาศส านักงานที่เลขาธิการอนุมัติก าหนดไว้
และให้เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายสวัสดิการดังกล่าว 
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ข้อ 8 ส านักงานจะจัดสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเลือกในวันรายงานตัว
และบุคคลในครอบครัวของพนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากส านักงานนับตั้งแต่วันที่พนักงานได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง 

ข้อ 9 พนักงานต้องเลือกรับสวัสดิการพ้ืนฐานตามแบบที่ส านักงานก าหนดไว้ส าหรับตนเองก่อน 
แล้วจึงเลือกรับสวัสดิการเลือกได้และสวัสดิการเลือกได้เพิ่มเติม ส าหรับตนเองและคู่สมรสและบุตร 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ 10 ให้พนักงานเริ่มเลือกรับสิทธิสวัสดิการเลือกได้ปีละ 1 ครั้ง ภายในหนึ่งเดือนก่อน
ปีงบประมาณของทุกปี หรือตามที่ส านักงานก าหนด เว้นแต่พนักงานที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งระหว่างปีให้เลือกรับ
สิทธิสวัสดิการ และให้เบิกจ่ายได้ตามจ านวนที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินแต่ไม่เกินวงเงินที่พนักงานมีสิทธิ 

การแสดงเจตนาใช้สิทธิเลือกรับสวัสดิการและการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของพนักงาน
ให้เป็นไปที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ 11 สิทธิในการรับสวัสดิการ ถือเป็นสิทธิที่ส านักงานจัดให้เฉพาะพนักงานเท่านั้น 
พนักงานไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถสะสมสิทธิที่พนักงานไม่ได้ใช้
ในปีงบประมาณหนึ่งไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ 12 กรณีท่ีพนักงานได้แสดงเจตนาใช้สิทธิเลือกรับสวัสดิการไว้แล้วในปีหนึ่งปีใด และไม่ได้
ขอเปลี่ยนแปลงสวัสดิการในปีถัดไป ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นได้แสดงเจตนาใช้สิทธิเลือกรับสวัสดิการในรูปแบบเดิม
ตามท่ีเคยแสดงเจตนาไว้ในปีก่อน 

กรณีที่พนักงานไม่ใช้สิทธิเลือกสวัสดิการใด ๆ ส านักงานจะเป็นผู้จัดสวัสดิการเลือกให้แก่
พนักงานเอง 

ข้อ 13 กรณีที่ส านักงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสวัสดิการแตกต่างไปจากปีที่พนักงาน
ได้แสดงเจตนาเลือกรับสวัสดิการไว้แล้ว และพนักงานไม่ได้แสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิทธิสวัสดิการ
ในปีถัดไป ให้พนักงานได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ 14 ในกรณีที ่ส านักงานเป็นผู ้จ ่าย เงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้ให ้แก่พนักงาน 
ส านักงานจะจ่ายเงินสวัสดิการเฉพาะกรณีที่พนักงานขอเบิกเงินค่าสวัสดิการที่มีหลักฐานการรับเงินอายุไม่เกิน 
120 วันนับแต่วันที่พนักงานได้จ่ายเงินค่าสวัสดิการหรือวันที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นแล้ว 
 

ส่วนที่ 2 
สวัสดิการพื้นฐาน 

______________________________ 

 
ข้อ 15 ให้ส านักงานจัดให้มสีวัสดิการพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) การประกันชีวิตกลุ่ม และให้หมายความรวมถึงการประกันอุบัติเหตุและการประกัน

ทุพพลภาพ 
(2) การประกันสุขภาพกลุ่ม และให้หมายความรวมถึงด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(3) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสิทธิสวัสดิการพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม
และการประกันสุขภาพกลุ่มแล้วแต่กรณี ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่
กรมธรรม์ดังกล่าวก าหนดไว้ จึงมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าว 

ข้อ 16 ภายใต้ส่วนนี้ 
พนักงานที่ได้รับบ านาญของทางราชการให้มีสิทธิได้รับเฉพาะการประกันชีวิต การประกัน

อุบัติเหตุ และการประกันทุพพลภาพ 
พนักงานที่ได้รับบ าเหน็จของทางราชการให้มีสิทธิได้รับเฉพาะการประกันชีวิต การประกัน

อุบัติเหตุ การประกันทุพพลภาพ และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ให้พนักงานนอกเหนือจากพนักงานตามวรรคแรกมีสิทธิได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานตามข้อ 16 

(1) และ (2) และให้บุคคลในครอบครัวของพนักงานมีสิทธิได้รับเฉพาะการประกันสุขภาพกลุ่มตามที่ส านักงาน
ก าหนดจัดไว้ 

ข้อ 17 ในกรณีที่พนักงานต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
ให้ใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หากมีค่ารักษาพยาบาล
ที่ต้องจ่ายเพิ่มและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ไม่เพียงพอให้ส านักงานจ่ายเพิ่มเติมตามที่ต้องจ่ายจริง 
โดยนับวงเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์รวมด้วยไม่เกิน 2,000,000 บาท  

ข้อ 18 ในกรณีพนักงานถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกความคุ้มครองการประกันสุขภาพกลุ่ม
จากผู้รับประกัน ให้พนักงานผู้นั้นมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของส านักงานแทน โดยเบิกจ่ายตามจริง
ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัว จ านวนไม่เกิน 2 คน ยังได้รับสิทธิการประกันสุขภาพกลุ่ม
ตามเดิม 
 

ส่วนที่ 3 
สวัสดิการเลือกได้ 

______________________________ 

 
ข้อ 19 สวัสดิการเลือกได้ ได้แก่ 
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
(2) เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร จ านวน 2 ครรภ์ ครรภ์ละ 25,000 บาท 
(3) การสร้างเสริมสุขภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกีฬาและนันทนาการ

รวมทั้งการด าเนินการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
(4) เงินช่วยเหลือค่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการท างานและการด ารงชีวิต

ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
หลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการและเงื่อนไขการรับสิทธิสวัสดิการเลือกได้ให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ 20 พนักงานที่ได้รับบ านาญของทางราชการไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

และค่าคลอดบุตร เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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หมวด 2 
สิทธิประโยชน์อันมีเหตุมาจากการปฏิบัติงาน 

______________________________ 

 
ส่วนที่ 1 

เงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 
______________________________ 

 
ข้อ 21 ให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน

ให้ส านักงานแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
(1) กรณีพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี 

ให้มีสิทธิรับเงินทดแทนเป็นเงินจ านวนร้อยละ 60 ของเงินเดือน จ านวน 1 เดือน 
(2) กรณีพนักงานสูญเสียอวัยวะ ให้มีสิทธิรับเงินทดแทนเป็นเงินจ านวนร้อยละ 60 

ของเงินเดือน จ านวน 120 เดือน การประเมินการสูญเสียอวัยวะพนักงานต้องได้รับการรักษาพยาบาล
จนสิ้นสุดการรักษา และอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่
พนักงานประสบอันตราย 

(3) กรณีพนักงานสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกายเกินกว่าร้อยละ 60 และไม่สามารถ
กลับมาปฏิบัติงานได้ ซึ่งแพทย์ได้รับรองให้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนร้อยละ 60 ของเงินเดือนสุดท้าย 
โดยรับเงินทดแทนเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา 180 เดือน 

กรณีที่ส านักงานจ่ายค่าทดแทนตามวรรคแรก และต่อมาพนักงานได้ถึงแก่ความตายในขณะที่
ยังรับค่าทดแทนไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว ส านักงานจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ ทายาทโดยชอบ
ตามกฎหมายต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาตามสิทธิ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนรวมกัน
ต้องไม่เกิน 96 เดือน 

 
ส่วนที่ 2 

เงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน 
______________________________ 

 
ข้อ 22 ให้พนักงานมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน  

กรณีฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานภายหลังการประสบอันตรายส าหรับพนักงานที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู 
ตามอัตรา ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานด้านอาชีพ โดยให้จ่ายได้เฉพาะที่เป็น
การฝึกตามหลักสูตรที่ทางราชการเป็นผู้ด าเนินการ ไม่เกิน 24,000 บาท 
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(2) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานด้านการแพทย์ 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางกายภาพบ าบัดไม่เกินวันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายทางกิจกรรมบ าบัดไม่เกิน
วันละ 100 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 24,000 บาท 

(3) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบ าบัดรักษาและการผ่าตัดเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในการท างานไม่เกิน 40,000 บาท หากมีความจ าเป็นให้จ่ายเพ่ิมได้อีกไม่เกิน 110,000 บาท 

(4) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท 
โดยพนักงานจะได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน จะต้องเข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของหน่วยงานราชการเท่านั้น 
 

ส่วนที่ 3 
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม 

______________________________ 

 
ข้อ 23 ให้ส านักงานจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรมจากการปฏิบัติงาน 

เป็นจ านวน 25 เท่า ของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับในเดือนท่ีถึงแก่กรรมให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้  
(1) บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
(2) คู่สมรสให้ได้รับ 1 ส่วน  
(3) บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน  
ในกรณีที่ไม่มีทายาทใน (1) (2) หรือ (3) หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าว

ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิใน (1) (2) หรือ (3) ที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ  
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้ง (1) (2) หรือ (3) ดังกล่าวให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้

ต่อส านักงานตามแบบและวิธีการที่ส านักงานก าหนด 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้น

ได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรมนั้นเป็นอันยุติลง 
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรมไปแล้ว หากปรากฏว่า  

มีบุตรซึ่งได้มีค าพิพากษาของศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็ก
เป็นบุตรก่อนหรือภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพ่ิมขึ้น 
ให้แบ่งเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรมนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ตามค าพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของพนักงาน ในกรณีเช่นนี้ให้ส านักงานเรียกคืนเงิน
ช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม จากทายาทซึ่งรับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรม
ไปก่อนแล้วตามส านักงานประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรมที่จ่ายให้ทายาท
ซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคห้าได้ ส านักงานไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงาน
ถึงแก่กรรมให้แก่บุตร ซึ่งได้มีค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิ
รับเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานถึงแก่กรรมแต่อย่างใด 
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ส่วนที่ 4 
เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม 

______________________________ 

 
ข้อ 24 เมื่อพนักงานผู้ใดถึงแก่กรรม ให้ส านักงานด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม จ านวน 10,000 บาท โดยจ่ายเงิน

ส าหรับการสงเคราะหจ์ัดการศพให้แก่บุคคลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(ก) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(ข) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(ค) บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(ง) ผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานผู้ถึงแก่ความตาย 
(จ) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับพนักงานผู้ถึงแก่ความตาย 
ถ้าปรากฏว่าบุคคลในล าดับใดตาม (ก) ถึง (จ) แล้วแต่กรณี ยังมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับ

ถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรม 
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการจัดการศพตาม (ก) ถึง (จ) แล้วแต่กรณี มีหลายคน

ให้จ่ายเงินช่วยเหลือการจัดการศพจากส านักงาน โดยท าเป็นหนังสือถึงเลขาธิการในกรณีที่ไม่มีการมอบอ านาจดังกล่าว 
แต่ได้มีค าสั่งศาลให้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นผู้จัดการมรดกของพนักงานที่ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
กรณีพนักงานถึงแก่กรรมแก่ผู้จัดการมรดก 

ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่กรรมตาม (1) ยื่นหนังสือขอรับเงิน
ต่อเลขาธิการ พร้อมทั้งแนบใบมรณบัตรและเอกสารหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการจัดการศพ 

(2) จัดพวงหรีดในนามของส านักงาน ไม่เกิน 1,500 บาท 
 

หมวด 3 
สิทธิประโยชน์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

______________________________ 

 
ส่วนที่ 1 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
______________________________ 

 
ข้อ 25 ให้ส านักงานจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน 
ข้อ 26 การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน 

โดยพนักงานสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้นับตั้งแต่วันที่ส านักงานบรรจุแต่งตั้ง 
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ข้อ 27 ให้มีคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท าหน้าที่ดูแลกิจการโดยทั่วไปของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร เป็นผู้แทนส านักงาน และพนักงานที่ได้รับ
เลือกตั้งจากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นผู้แทนพนักงาน 

ข้อ 28 ให้พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในอัตราที่ก าหนดไว้เต็มจ านวน
ของเงินเดือนก่อนหักภาษี ทั้งนี้ พนักงานยินยอมให้ส านักงานหักจากเงินเดือนประจ า 

ข้อ 29 พนักงานที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงได้ปีละ 1 ครั้ง โดยให้แจ้งล่วงหน้าภายในเดือนกันยายนของแต่ละปี และอัตราเงินสะสม
ที่ขอเปลี่ยนแปลงจะมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีถัดไป หากไม่เปลี่ยนแปลงจะถือว่าพนักงานคงใช้อัตราเดิม 

ข้อ 30 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบน าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีดังนี้ 
 

อายุสมาชิกกองทุน 
อัตราเงินสะสมของพนักงาน 

(ร้อยละ) 
อัตราเงินสมทบ 

(ร้อยละ) 
น้อยกว่า 1 ปี 5 - 15 8 
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 3 ปี 5 - 15 9 
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 5 ปี 8 - 15 10 
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 10 ปี 10 - 15 11 
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 15 ปี 10 - 15 12 
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี 10 - 15 13 
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี 10 - 15 14 
ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 10 - 15 15 

 

ในกรณีที่พนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีอายุสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพหรืออายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้มีสิทธิได้รับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่ส านักงาน
จ่ายสมทบให้และผลประโยชน์ในส่วนของเงินดังกล่าวร้อยละ 50 

พนักงานที่มีอายุสมาชิกกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ต้องสะสมเงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อย่างต่อเนื่อง จึงจะได้รับสิทธิการสมทบเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ในอัตราที่ก าหนดตามวรรคแรก หากพนักงานสะสมเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราต่ ากว่าร้อยละ 10 
ส านักงานจะสมทบเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพสูงสุดร้อยละ 10 

ข้อ 31 สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลงเมื่อ 
(1) พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานตามระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่คณะกรรมการก าหนด 
(2) ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน 
(3) กองทุนเลิกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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ข้อ 32 การขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และประโยชน์จากกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามข้อ 32 สมาชิกจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชน์อ่ืนจากเงินดังกล่าว ยกเว้นกรณีสมาชิกพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุถูกปลดออก
เพราะการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คณะกรรมการก าหนด 
สมาชิกจะมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์จากเงินสมทบ 

ในกรณีที่ไม่ได้จ่ายเงินสมทบหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสมทบนั้นให้แก่พนักงาน ให้กระจาย
เงินดังกล่าว  กลับเข้ากองทุนเฉพาะส่วนเพื่อจัดสรรให้แก่สมาชิกเฉพาะส่วนตามสัดส่วนของเงินสมทบ 
โดยแสดงในส่วนของผลประโยชน์ของเงินสมทบ 

ข้อ 33 สมาชิกมีสิทธิลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนโดยได้รับเงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว โดยไม่ลาออกจากงาน และสามารถสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิก
ของกองทุนได้อีกเพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน ทั้งนี้ โดยต้องลาออกจากกองทุนไปแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ข้อ 34 พนักงานจะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ข้อ 35 การใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ส านักงานถือปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง

ส านักงานและผู้จัดการกองทุน โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบของกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ 2 
รถประจ าต าแหน่ง 

______________________________ 

 
ข้อ 36 ให้พนักงานต าแหน่งบริหารระดับสูงมีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่งตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการก าหนด หากไม่ประสงค์จะรับรถประจ าต าแหน่งให้มีสิทธิเลือกรับเงินตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง โดยไม่ให้น ารถยนต์ส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่งไปใช้อีก หากฝ่าฝืน
ถือว่ามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งต่อเดือน 
ให้ใช้อัตรา ดังนี้ 

(1) รองเลขาธิการ 31,000 บาท 
(2) ผู้ช่วยเลขาธิการ 25,000 บาท 
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หมวด 4 
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมสถาบันองค์กร 

______________________________ 

 
ส่วนที่ 1 

สวัสดิการสงเคราะห์พนักงาน 
______________________________ 

 
ข้อ 37 ในกรณีที่พนักงานประสบอัคคีภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติ หรือภัยอย่างอ่ืนจนเป็นเหตุ

ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ให้พนักงานได้รับเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน 
ส านักงานอาจให้ยืมเงินสวัสดิการโดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

แก่พนักงานผู้ประสบภัยในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน และผ่อนช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อ 38 กรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือผู้เคยเป็นพนักงานถึงแก่ความตาย 

ให้ส านักงานด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จ่ายเงินช่วยเหลือค่าท าศพให้แก่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวและเป็นเจ้าภาพ

งานศพ 1 คืน เป็นเงิน 5,000 บาท  
(2) จัดพวงหรีดในนามของส านักงาน ไม่เกิน 1,500 บาท  

 
ส่วนที่ 2 

สวัสดิการภายใน 
______________________________ 

 
ข้อ 39 สวัสดิการภายในให้เป็นไปตามระเบียบทีส่ านักงานก าหนด 

 
หมวด 5 

สวัสดิการการกู้ยืมเงินเพื่อชดใช้ทุนการศึกษา 
______________________________ 

 
ข้อ 40 พนักงานที่ครบการทดลองปฏิบัติงานแล้ว สามารถกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย  

เพ่ือชดใช้หนี้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จ านวนไม่เกิน 1,500,000 บาท 
การช าระเงินคืนให้ส านักงานหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนจ านวนเท่า ๆ กัน จ านวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 ของเงินเดือน 
ข้อ 41 ในกรณีที่พนักงานพ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่คณะกรรมการก าหนด แต่ยังผ่อนเงินคืนให้แก่ส านักงานไม่ครบถ้วน พนักงานต้องช าระคืนเงินส่วนที่ค้างช าระ
ทั้งหมดทันท ี

หากไม่สามารถช าระคืนเงินได้ทั้งหมดทันที ให้ใช้เงื่อนไขต่อท้ายสัญญาตามวรรคท้าย 
พนักงานผู้กู้ยืมจะต้องท าสัญญากู้ยืมเงินก่อนการรับเงิน โดย ต้องจัดหาบุคคลซึ่งไม่ใช่

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาค้ าประกัน ตามแบบท่ีส านักงานก าหนด 
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บทเฉพาะกาล 
______________________________ 

 
ข้อ 42 ในคราวแรกให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกรับสิทธิสวัสดิการ ตามสิทธิของพนักงาน

รายบุคคภายใน 90 วัน นับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
ข้อ 43 การด าเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้  ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่า

ถูกต้องตามระเบียบนี้ 
กรณีที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งและให้ถือว่าถูกต้องตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามวรรคแรกได้  ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้

ถือว่าเป็นที่ยุติ 
 
ประกาศ  ณ  วันที่      

 
 
 

(นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 

 

 

  


