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ขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยการพนกังาน พ.ศ. 2535 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพนกังาน อาศยัอ านาจตามความ 
ในมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ "ขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน 
พ.ศ. 2535" 

ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2535 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3  ในขอ้บงัคบัน้ี 
“ส านกังาน”  หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
“พนกังาน” หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานในส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 1 ของขอ้บงัคบัน้ี 
“พนกังานสัญญาจา้ง”  หมายความวา่   ผูป้ฏิบติังานในส านกังานตามสัญญาจา้ง 

ท่ีมีก าหนดระยะเวลาและมีลกัษณะงานตามท่ีส านกังานก าหนด 
 “ลูกจา้ง”  หมายความวา่   ผูป้ฏิบติังานในส านกังานตามสัญญาจา้งในหมวดบริการ  
หมวดสนบัสนุนงานบริหาร หรือหมวดเลขานุการ 

          1“หลกัทรัพย”์  หมายความวา่ หลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
            2“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” หมายความวา่ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม
พระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

  3“ระยะเวลาการปฏิบติังาน” หมายความวา่ ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ีพนกังาน 
ไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 1 ของขอ้บงัคบัน้ี จนถึงวนัก่อนวนัท่ีเร่ิมลาหรือ 
หยดุพกัผอ่นประจ าปี แลว้แต่กรณี  

“วนัท าการ” หมายความวา่ วนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
                                                   
1 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 18) พ.ศ. 2548 
2 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 19) พ.ศ. 2549 
3 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3) พ.ศ. 2536 
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ใหพ้นกังานมาท างานตามปกติ 
“ป่วยปกติ” หมายความวา่ การป่วยท่ีต่อเน่ืองกนัคราวหน่ึง ๆ ไม่ถึง 5 วนั 
“ป่วยกรณีพิเศษ” หมายความวา่ การป่วยท่ีต่อเน่ืองกนัคราวหน่ึง ๆ ตั้งแต่ 5 วนั

ข้ึนไป หรือการป่วยหลงัจากท่ีไดล้าสามญัครบตามท่ีก าหนดแลว้ 
หมวด 1 

การก าหนดต าแหน่ง 
4ขอ้ 4   ต  าแหน่งของพนกังาน แบ่งออกเป็น 8 หมวด และมีระดบัค่างาน ดงัน้ี 

หมวดต าแหน่ง     ระดบัค่างาน 

หมวดบริการ ระดบั 1 - 2 
หมวดสนบัสนุนงานบริหาร C 1 – C 3 
หมวดเลขานุการ S 1 – S 3 
หมวดบริหารงาน P 1 – P 3 
หมวดนกัวชิาการ E 1 – E 3 
หมวดบริหารจดัการ M 1 – M 3 
หมวดอ านวยการ D 1 – D 2 
หมวดอ านวยการบริหาร T 1 – T 3 

 ใหเ้ลขาธิการมีอ านาจก าหนดช่ือเรียกต าแหน่งของพนกังานตามหมวดต่าง ๆ ท่ีก าหนด 
ในวรรคหน่ึง โดยช่ือเรียกดงักล่าวจะแตกต่างกนัตามระดบัของค่างานหรือไม่ก็ได ้

บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย หรือแนวปฏิบติัของส านกังานท่ีมีขอ้ก าหนด 
เก่ียวกบัพนกังานในหมวดสนบัสนุนงานบริหารท่ีปฏิบติังานในต าแหน่งเลขานุการหรือหมวดช่วยอ านวยการ  
ใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัพนกังานในหมวดเลขานุการหรือหมวดบริหารจดัการตามขอ้บงัคบัน้ีดว้ย แลว้แต่กรณี  

5ขอ้ 5  ต  าแหน่งในหมวดบริการ  หมายถึง  ต าแหน่งงานท่ีใชผู้มี้พื้นความรู้ส าเร็จ 
การศึกษาไม่ต ่ากวา่หลกัสูตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า และปฏิบติังานในลกัษณะการใหบ้ริการ  
เช่น นกัการ แม่บา้น พนกังานขบัรถ เป็นตน้ 

  6ขอ้ 6   ต าแหน่งในหมวดสนบัสนุนงานบริหาร หมายถึง ต าแหน่งงานท่ีใชผู้มี้พื้นความรู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบตัรวชิาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า และปฏิบติังานในลกัษณะงานช่าง งานสารบรรณ หรืองานธุรการทัว่ไป 

                                                   
4 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 28) พ.ศ. 2560 
5 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 16) พ.ศ. 2547 
6 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 28) พ.ศ. 2560 
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7ขอ้ 6/1   ต าแหน่งในหมวดเลขานุการ หมายถึง ต าแหน่งงานท่ีใชผู้มี้พื้นความรู้ส าเร็จการศึกษา
ไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปฏิบติังานในลกัษณะสนบัสนุนงานปฏิบติัการและงานเลขานุการ 

8ขอ้ 7  ต  าแหน่งในหมวดบริหารงาน  หมายถึง  ต าแหน่งงานท่ีใชผู้มี้พื้นความรู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และรับผดิชอบงานปฏิบติัการดา้นใดดา้นหน่ึงของส านกังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  9ขอ้ 8  ต  าแหน่งในหมวดนกัวิชาการ  หมายถึง  ต าแหน่งงานดงัต่อไปน้ีซ่ึงปฏิบติังาน 
ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของหวัหนา้ส่วนงาน หรือพนกังานในหมวดตั้งแต่บริหารจดัการข้ึนไปท่ีหวัหนา้ 
ส่วนงานมอบหมาย 

(1)  ต าแหน่งงานท่ีใชผู้มี้ความเช่ียวชาญหรือช านาญการในวชิาการดา้นใดดา้นหน่ึงหรือ
วชิาชีพอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงโดยปกติไม่มีการควบคุมบงัคบับญัชาการปฏิบติังานของพนกังานอ่ืนในส่วน
งานนั้น หรือ 

(2)  ต าแหน่งงานส าหรับผูซ่ึ้งเหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานท่ีไม่มีการควบคุมบงัคบับญัชา
พนกังานอ่ืน หรือผูซ่ึ้งไม่อาจท าหนา้ท่ีในหมวดบริหารจดัการไดเ้ป็นการชัว่คราว เช่น การถูกยมืตวัไป
ปฏิบติังานกบัหน่วยงานภายนอก หรือการไปศึกษาต่อ เป็นตน้ โดยส านกังานอาจก าหนดระยะเวลาส าหรับ          
ผูด้  ารงต าแหน่งน้ีไวด้ว้ยก็ได ้

10ขอ้ 9  ต าแหน่งในหมวดบริหารจดัการ หมายถึง ต าแหน่งงานท่ีมีอ านาจควบคุม กลัน่กรอง 
และบงัคบับญัชาการปฏิบติังานของพนกังานภายในส่วนงานตามขอบเขตท่ีหวัหนา้ส่วนงานมอบหมาย 

11ขอ้ 9/1  ต าแหน่งในหมวดอ านวยการ  หมายถึง  ต าแหน่งงานท่ีมีอ านาจควบคุม 
กลัน่กรอง และบงัคบับญัชาการปฏิบติังานของพนกังานภายในส่วนงาน โดยมีฐานะเป็นหวัหนา้ส่วนงาน 

12ขอ้ 9/2  ต  าแหน่งในหมวดอ านวยการบริหาร  หมายถึง  ต าแหน่งงานท่ีมีอ านาจควบคุม 
กลัน่กรอง และบงัคบับญัชาการปฏิบติังานของส่วนงานตามขอบเขตท่ีเลขาธิการมอบหมาย 

 

                                                   
7 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 28) พ.ศ. 2560 
8 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 16) พ.ศ. 2547 
9 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 16) พ.ศ. 2547 
10 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 28) พ.ศ. 2560 
11 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 29) พ.ศ. 2560 
12 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 16) พ.ศ. 2547 
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หมวด 2 
การบรรจุ การแต่งตั้ง และอตัราเงินเดือน  

13ขอ้ 10  ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังาน ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ 
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี                               

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายตุามท่ีส านกังานก าหนด แต่ไม่ต ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญดว้ยความ

บริสุทธ์ิใจ 
(4) มีอายไุม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(5) สามารถท างานใหแ้ก่ส านกังานไดเ้ตม็เวลา 
(6) ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(8) ไม่เคยเป็นผูถู้กลงโทษเพราะกระท าผดิวนิยัถึงตอ้งออกจากงานของส านกังาน 

ราชการ รัฐวสิาหกิจ กิจการของรัฐ องคก์ารการปกครองทอ้งถ่ิน กรุงเทพมหานคร หรือองคก์าร
สาธารณะอ่ืน 

(9) ไม่เป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามท่ี
ก าหนดไวใ้น กฎ ก.พ. วา่ดว้ยโรคท่ีออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  

(10) ไม่เป็นผูท่ี้อยูใ่นระหวา่งถูกพกังาน พกัราชการ หรือสั่งใหห้ยดุงานเป็นการ
ชัว่คราวในลกัษณะเดียวกนักบัพกังานหรือพกัราชการ 

(11) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา หรือค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมายถึงท่ีสุด
ใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

(12) ไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า รวมทั้งขา้ราชการการเมือง 
ลูกจา้งของกระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าพนกังานส่วนทอ้งถ่ินและสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือสภากรุงเทพมหานคร และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

(13) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

                                                   
13 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 26) พ.ศ. 2555 
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(14) เป็นผูมี้ประวติัและพฤติการณ์ซ่ึงส านกังานไดต้รวจสอบแลว้วา่ เหมาะสมท่ีจะ
ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังาน  

 
 

ขอ้ 11  แบบใบสมคัร การยื่นใบสมคัร การตรวจสอบคุณสมบติั การตรวจร่างกาย 
วธีิการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก รวมทั้งวธีิการอ่ืนใดอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการบรรจุพนกังาน ใหเ้ป็น 
ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเลขาธิการก าหนด 

ขอ้ 12  ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังาน ตอ้งมีพื้นความรู้ไม่ต ่ากวา่ 
เกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 1  

ในกรณีมีเหตุผลพิเศษและมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่องานของส านกังาน 
คณะกรรมการจะอนุมติัใหบ้รรจุและแต่งตั้งพนกังานนอกเหนือไปจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ในวรรคหน่ึงก็ได ้

ขอ้ 13  การบรรจุและแต่งตั้งพนกังานใหก้ระท าไดภ้ายในจ านวนอตัราก าลงัและ 
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการก าหนด        

ส าหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบรรจุและแต่งตั้งพนกังานใหเ้ป็นไปตามท่ี 
เลขาธิการก าหนด  

14ขอ้ 14  บุคคลซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานในระดบัค่างานของหมวดต าแหน่ง
ใด ใหไ้ดรั้บเงินเดือนและหรือค่าตอบแทนพิเศษตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด  

  15ขอ้ 15  ให้เลขาธิการเป็นผูมี้อ  านาจบรรจุและแต่งตั้งพนกังาน เวน้แต่การบรรจุและแต่งตั้ง
พนกังานเพื่อด ารงต าแหน่งในหมวดอ านวยการบริหาร จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  
และในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งของพนกังานหมวดอ านวยการใหส้ านกังานรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ขอ้ 16  อตัราเงินเดือนต ่าสุดและสูงสุดของค่างานในหมวดต าแหน่งใด ๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 17  ยกเลิก 

                                                   
14 ความในขอ้ 14 – ขอ้ 17 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ข
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 16) พ.ศ. 2547 
15 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 29) พ.ศ. 2560 
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16หมวด 2/1 
พนกังานสัญญาจา้งและลูกจา้ง 

ขอ้ 17/1   ในการจา้งพนกังานสัญญาจา้งเพื่อปฏิบติังานในหมวดต าแหน่งต่าง ๆ และลูกจา้ง 
ใหเ้ลขาธิการมีอ านาจในการจา้งภายใตห้ลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี  

 ขอ้ 17/2   ในกรณีท่ีเป็นการจา้งพนกังานสัญญาจา้งเพื่อให้ปฏิบติังานในหมวดอ านวยการ
บริหาร หรือหมวดอ านวยการ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  การจา้งพนกังานสัญญาจา้งในหมวดอ านวยการบริหาร จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อนการจา้ง 

(2)  การจา้งพนกังานสัญญาจา้งในหมวดอ านวยการ ใหส้ านกังานรายงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบ 

ขอ้ 17/3   การก าหนดต าแหน่งของพนกังานสัญญาจา้งใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ใชก้บั
พนกังาน 

ขอ้ 17/4   ให้น าความในขอ้ 10 (1) ถึง (3) และ (5) ถึง (14) มาใชก้บัคุณสมบติัและการไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามของพนกังานสัญญาจา้ง  

 ขอ้ 17/5   การจา้งพนกังานสัญญาจา้งให้กระท าไดภ้ายในจ านวนอตัราก าลงัและต าแหน่ง 
ท่ีคณะกรรมการก าหนด  

 ขอ้ 17/6   อตัราเงินเดือนต ่าสุดและสูงสุดของค่างานพนกังานสัญญาจา้งในหมวดต าแหน่งใด ๆ 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 17 

 ขอ้ 17/7   หลกัเกณฑ์และวธีิการคดัเลือก การก าหนดค่าตอบแทน การท าสัญญาจา้ง และ
วธีิการอ่ืนใดอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการจา้งพนกังานสัญญาจา้ง ใหเ้ป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนด   

 ขอ้ 17/8   การจา้งลูกจา้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการคดัเลือก พื้นความรู้ 
เพื่อก าหนดหมวดต าแหน่ง การก าหนดคุณสมบติัและการไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของลูกจา้ง การก าหนด
ค่าตอบแทน การท าสัญญาจา้ง รวมทั้งวธีิการอ่ืนใดอนัจ าเป็นเก่ียวกบัการจา้งลูกจา้ง ท่ีเลขาธิการก าหนด 

 
 

                                                   
16 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 31) พ.ศ. 2561 
17 ตามมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. คร้ังท่ี 6/2561 วนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
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หมวด 3 
การออกจากงาน 

ขอ้ 18  พนกังานพน้จากต าแหน่งและออกจากงาน เม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
 (3) ใหอ้อก 
 (4) ปลดออก 
 (5) ครบเกษียณอาย ุตามขอ้ 23 

ขอ้ 19  พนกังานผูใ้ดประสงคจ์ะลาออก ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ท่ีเลขาธิการก าหนด 

18ขอ้ 20  ให้เลขาธิการเป็นผูมี้อ  านาจสั่งอนุญาตการลาออกของพนกังาน เวน้แต่การลาออกของ
พนกังานซ่ึงด ารงต าแหน่งในหมวดอ านวยการบริหาร จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  
และในกรณีการลาออกของพนกังานหมวดอ านวยการใหส้ านกังานรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 

19ขอ้ 21  ส านกังานอาจสั่งใหพ้นกังานออกจากงานโดยไม่ตอ้งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) พนกังานนั้นขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 10  
(2) พนกังานนั้นขาดพื้นความรู้อยูก่่อนไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังาน 
(3) พนกังานนั้นเจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีการงานของตนไดโ้ดยสม ่าเสมอ 

โดยมีความเห็นของแพทยว์า่ไม่สามารถหรือไม่สมควรให้ท างานต่อไป 
(4) พนกังานนั้นไม่ไดข้ึ้นเงินเดือนประจ าปีหรือไม่ไดรั้บการจ่ายเงินพิเศษ 

ถึงสองปีติดต่อกนัเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี กระท าผดิวนิยั  ปฏิบติังานไม่เรียบร้อย   
ไม่เอาใจใส่ในการงาน  หรือขาดงาน ทั้งน้ี ไม่วา่การไม่ไดข้ึ้นเงินเดือนประจ าปีหรือไม่ไดรั้บการจ่าย 
เงินพิเศษดงักล่าวจะเน่ืองมาจากสาเหตุเดียวกนัหรือไม่ 

(5) พนกังานนั้นหยอ่นความสามารถดว้ยเหตุใด ๆ ในอนัท่ีจะปฏิบติังาน  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี หรือบกพร่องในหนา้ท่ี หรือปฏิบติังานไม่เป็น 
ท่ีน่าไวว้างใจ 

                                                   
18 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 29) พ.ศ. 2560 
19 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 26) พ.ศ. 2555 
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 การสั่งใหพ้นกังานออกจากงานตามวรรคหน่ึง (1) (2) (3) หรือ (4) ให้เป็นอ านาจ         
ของเลขาธิการ เวน้แต่การสั่งใหอ้อกจากงานตามวรรคหน่ึง (5) จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน  

ขอ้ 22  ในกรณีท่ีมีการยบุหรือยกเลิกอตัราก าลงัต าแหน่งใด ส านกังานจะสั่งใหพ้นกังาน
ท่ีด ารงต าแหน่งนั้นออกจากงานก็ได ้

             20ขอ้ 23  ใหพ้นกังานท่ีมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์พน้จากงานเน่ืองจากเกษียณอายุ 
ในวนัท่ี 1 มกราคมของปีถดัไป 

21หมวด 4 
วนิยั 

ขอ้ 24  พนกังานตอ้งตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้กิดผลดีหรือความกา้วหนา้ 
แก่ส านกังาน     

 พนกังานตอ้งรักษาทรัพยสิ์นของส านกังาน ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั 
จงใจหรือประมาทเลินเล่อท าใหเ้สียหาย 

ขอ้ 25  พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต หา้มอาศยัหรือยอมใหผู้อ่ื้น 
อาศยัอ านาจหนา้ท่ีของตนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

 การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผูอ่ื้น 
ไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหนา้ท่ีและเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ 26  พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระมดัระวงัรักษาประโยชน์
ของส านกังาน และตอ้งไม่ประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ี 

 การจงใจกระท าหรืองดเวน้กระท าการใด ๆ หรือการประมาทเลินเล่อในหนา้ท่ี
อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่ส านกังานอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

22ขอ้ 27   พนกังานตอ้งตั้งใจปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ค าสั่ง ระเบียบพิธีปฏิบติังาน  
และนโยบายของส านกังาน 

                                                   
20 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 29) พ.ศ. 2560 
โดยใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
21 ความในขอ้ 24 – ขอ้ 41 ของหมวด 4 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4) พ.ศ. 2536 
22 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 27) พ.ศ. 2558 



 

- 9 - 
 

การไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ค าสั่ง ระเบียบพิธีปฏิบติังาน หรือนโยบายของ
ส านกังาน อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านกังานอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

23ขอ้ 27/1   พนกังานตอ้งไม่กระท าการละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์ ซ่ึงหมายความรวมถึง 
การติดตั้งหรือการใชซ้อฟต์แวร์โดยไม่มีสิทธ์ิหรือไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ตลอดจน 
การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการสนบัสนุนการละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์ อนัเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย 
การบริหารจดัการสินทรัพยซ์อฟตแ์วร์ 

ขอ้ 28  พนกังานตอ้งรักษาความลบัของส านกังาน 
 การเปิดเผยความลบัของส านกังานอนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส านกังาน

อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ 29  พนกังานตอ้งสุภาพเรียบร้อย เช่ือฟังและไม่แสดงความกระดา้งกระเด่ือง 
ต่อผูบ้งัคบับญัชา  และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิใหเ้ป็นการกระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ 
ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูส้ั่งใหก้ระท าหรือไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษเป็นคร้ังคราว 

 ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งการในหนา้ท่ี 
โดยชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือระเบียบพิธีปฏิบติังานของส านกังาน โดยไม่ขดัขืนหรือ 
หลีกเล่ียง                    

 การขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งการ 
ในหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และระเบียบพิธีปฏิบติังานของส านกังาน อนัเป็นเหตุ 
ใหเ้สียหายแก่ส านกังานอยา่งร้ายแรง เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง  

ขอ้ 30  พนกังานตอ้งไม่รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดขอ้ความ 
ซ่ึงควรตอ้งแจง้ ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 

 การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ส านกังาน 
อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง                                        

ขอ้ 31  พนกังานตอ้งอุทิศเวลาของตนให้แก่ส านกังาน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ี 
การงานไม่ได ้      

 การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีการงานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุ 
ใหเ้สียหายแก่ส านกังานอยา่งร้ายแรง  หรือละทิ้งหนา้ท่ีการงานติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 
สิบหา้วนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง   

                                                   
23 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 27) พ.ศ. 2558 
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ขอ้ 32  พนกังานตอ้งใหค้วามสะดวก และใหค้วามเป็นธรรมต่อประชาชนผูม้าติดต่อ 
ในกิจการอนัเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของตนโดยไม่ชกัชา้ ดว้ยความสุภาพเรียบร้อย หา้มมิใหดู้หม่ิน  
เหยยีดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผูม้าติดต่อในกิจการของส านกังาน       

การดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผูม้าติดต่อในกิจการ 
ของส านกังานอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 

ขอ้ 33  พนกังานตอ้งรักษาช่ือเสียงมิใหข้ึ้นช่ือวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ หา้มประพฤติตน 
ในทางซ่ึงอาจท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ี เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล  
เสพเคร่ืองดองของเมาจนไม่สามารถครองสติไดเ้ป็นอาจิณ มีหน้ีสินรุงรัง หมกมุ่นในการพนนั กระท า
ความผดิอาญา  กระท าหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการอ่ืนใดซ่ึงอาจท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง
หนา้ท่ีของตน หรือของส านกังาน             

 การกระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก หรือให้รับโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได ้
กระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่ 
อยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง    

 การตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตเพราะกระท าหน้ีสินข้ึน 
โดยทุจริต หรือตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีแพง่อนัแสดงวา่เป็นการเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่ง
หนา้ท่ีอยา่งร้ายแรง เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง                            

ขอ้ 34  พนกังานตอ้งสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามคัคี ไม่กระท าการอยา่งใดท่ีเป็น 
การกลัน่แกลง้กนั และตอ้งช่วยเหลือกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในส านกังาน 

ขอ้ 35  พนกังานตอ้งไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ 
ตนเองหรือผูอ่ื้นเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอยา่งใดในต าแหน่ง ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือมิชอบ 
ดว้ยหนา้ท่ี             

 พนกังานตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาผลประโยชน์อนัอาจ 
เป็นทางใหเ้สียความเท่ียงธรรมของต าแหน่งหนา้ท่ีของตนหรือของส านกังาน 

ขอ้ 36  พนกังานตอ้งไม่เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใด 
ท่ีมีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนันั้นในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
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24ขอ้ 37 หา้มมิใหพ้นกังานซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงิน หรือเขา้เป็นคู่สัญญา
ดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 38   
 (1) หุน้ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานใหเ้สนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
  (2)   หลกัทรัพยห์รือตราสารการเงินอ่ืนใดท่ีก าหนดสิทธิหรือผลตอบแทนอา้งอิงกบั 
หุน้ใดหุน้หน่ึงซ่ึงเป็นหุน้ตาม (1)  
 (3) หุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  หรือท่ีออกโดยนิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบ 
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 (4)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยทรัสตข์องทรัสตท่ี์จดัตั้งตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน แลว้แต่กรณีโดย
มีการก าหนดทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนอยา่งแน่นอนแลว้ดงัน้ี 
 (ก)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง 1) 
 (ข)   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund)  
 (ค)   หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust) 
  (ง) หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(real estate investment trust) 
 (5) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก) ก าหนดใหส่้งมอบหลกัทรัพยใ์ดหลกัทรัพยห์น่ึงหรือตราสารทางการเงินใด 
ตราสารทางการเงินหน่ึงท่ีห้ามมิใหพ้นกังานซ้ือ  หรือ 
 (ข) ก าหนดใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์ด 
หลกัทรัพยห์น่ึงหรือตราสารทางการเงินใดตราสารทางการเงินหน่ึงท่ีหา้มมิให้พนกังานซ้ือ 

 25ขอ้ 38 ใหก้ารซ้ือหรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในกรณีดงัต่อไปน้ี  ไดรั้บยกเวน้ไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัขอ้ 37 

   (1)  การซ้ือหรือเขา้เป็นคู่สัญญาก่อนการเป็นพนกังาน 
   (2)  การซ้ือหรือเขา้เป็นคู่สัญญาโดยชอบตามขอ้บงัคบัน้ี หรือตามท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานใหเ้ขา้เป็นคู่สัญญาได ้

                                                   
24 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 30) พ.ศ. 2561 
25 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 22) พ.ศ. 2552 
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   (3)  การซ้ือเน่ืองจากไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีมีอยู ่โดยหุน้นั้นเป็น
กรณีตาม (1) หรือ (2) 
   (4)  การซ้ือเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามหลกัทรัพย ์ ตราสารการเงิน หรือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีเป็นกรณีตาม (1) หรือ (2) 

                          26ขอ้ 39 ใหพ้นกังานมีหนา้ท่ีรายงานการซ้ือขายหรือการมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ
ตราสารการเงิน หรือรายงานการเขา้เป็นคู่สัญญาหรือการมีบญัชีซ้ือขายในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยห์รือตราสารการเงิน หรือการเป็นคู่สัญญา   
ไม่วา่ของตนหรือของครอบครัว ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 

   พนกังานตอ้งไม่ด าเนินการใดท่ีท าใหก้ารซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือตราสารการเงิน หรือ
เป็นคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่วา่ของตนหรือของครอบครัว มีลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้ง
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน 

  ขอ้ 39/1  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ 37 และขอ้ 39 ใหพ้นกังาน
จดัท าหนงัสือแสดงความยนิยอมของตนและของครอบครัวยืน่ต่อส านกังานตามแบบและภายในเวลาท่ี
ส านกังานก าหนด 
   ในการยนิยอมใหมี้การตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ใหค้รอบคลุมถึงการมีบญัชีและการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือตราสารการเงิน หรือการเป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  และการยนิยอม
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ  
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบนั้น 

  ขอ้ 40  พนกังานท่ีเจตนาฝ่าฝืนขอ้ 37  ขอ้ 39 หรือขอ้ 39/1 ใหถื้อวา่กระท าผดิวินยั
พนกังาน 

ขอ้ 41  พนกังานท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งดูแลระมดัระวงัใหพ้นกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา            
ของตนปฏิบติัตามวนิยั ถา้รู้วา่พนกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั จะตอ้งลงโทษหรือด าเนินการ            
เพื่อใหมี้การพิจารณาลงโทษ แลว้แต่กรณี 

  ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดรู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวินยั แต่ละเลยไม่ด าเนินการ 
ทางวนิยัตามขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อวา่ผูบ้งัคบับญัชาผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 
 

                                                   
26 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 22) พ.ศ. 2552 
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หมวด 5 
การลงโทษทางวนิยั 

ขอ้ 42  โทษผิดวนิยัของพนกังาน มีดงัน้ี 
(1) ปลดออก 
(2) ใหอ้อก 
(3) ลดอตัราเงินเดือน 
(4) ตดัเงินเดือน 
(5) ภาคทณัฑ์ 
(6) วา่กล่าวตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 27ขอ้ 43  พนกังานผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงใหล้งโทษปลดออกหรือให้ออก 
ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่หา้ม 
มิใหล้ดโทษต ่ากวา่ให้ออก 

  ขอ้ 44  พนกังานผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหเ้ลขาธิการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึน เวน้แต่เป็นความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ตามท่ีส านกังานก าหนดโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

พนกังานผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยั หากเห็นเป็นการสมควร 
เลขาธิการจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนก็ได ้

ใหเ้ลขาธิการมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสอบสวนทางวนิยั 

ขอ้ 45  พนกังานผูใ้ดถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรงแต่ไม่ปรากฏพยาน 
หลกัฐานแสดงวา่กระท าผิดท่ีจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก แต่มีมลทินหรือมวัหมองเน่ืองจากการกระท า
นั้น  ซ่ึงหากจะใหป้ฏิบติังานต่อไปอาจเป็นการเสียหายแก่ส านกังาน ส านกังานจะสั่งใหอ้อกจากงานก็ได ้ 

ขอ้ 46  พนกังานผูใ้ดถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิอาญา เวน้แต่ 
คดีความผดิท่ีเป็นลหุโทษ หรือความผดิท่ีมีก าหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอนัไดก้ระท าโดย
ประมาท  หรือมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง ถา้การใหผู้น้ั้นปฏิบติังานต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ส านกังาน เลขาธิการจะสั่งใหพ้กังานผูน้ั้นก็ได ้

                                                   
27 ความในขอ้ 43 – 44 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4) 
พ.ศ. 2536 
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 แต่ถา้ภายหลงัศาลพิพากษาถึงท่ีสุดวา่มีความผดิ หรือปรากฏวา่จะตอ้งลงโทษ
ปลดออกหรือให้ออก ก็ใหด้ าเนินการเปล่ียนแปลงค าสั่งใหเ้ป็นไปตามนั้น หรือหากศาลพิพากษาวา่ไม่มี
ความผดิ หรือปรากฏวา่ไม่มีการท่ีจะตอ้งลงโทษปลดออกหรือให้ออก ก็ใหส้ั่งใหผู้น้ั้นมาปฏิบติังาน 
ในต าแหน่งเดิม หรือใหด้ ารงต าแหน่งท่ีเทียบเท่า และใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอตัราเท่าเดิม  

ขอ้ 47  พนกังานผูใ้ดถูกสั่งพกังาน ใหง้ดจ่ายเงินเดือนและเงินพึงไดอ่ื้น รวมทั้ง 
ใหร้ะงบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ ส าหรับพนกังานผูน้ั้นตั้งแต่วนัท่ีถูกสั่งใหพ้กังานเป็นตน้ไป 

ขอ้ 48  เงินเดือน เงินพึงไดอ่ื้น สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการต่าง ๆ ของพนกังาน 
ระหวา่งถูกสั่งพกังานนั้น เม่ือคดีหรือกรณีท่ีถูกกล่าวหาถึงท่ีสุด 

  (1) ถา้ปรากฏวา่ไม่มีการลงโทษปลดออกหรือใหอ้อก และพนกังานนั้นไม่มี 
มลทินหรือมวัหมอง ใหจ่้ายเงินเดือนและเงินพึงไดอ่ื้นให้เตม็ รวมทั้งใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์และ 
สวสัดิการต่าง ๆ เช่นเดิม 

(2) ถา้ปรากฏวา่ไม่มีการลงโทษปลดออกหรือให้ออก แต่พนกังานนั้นมีมลทิน 
หรือมวัหมอง หรือพนกังานนั้นถูกลงโทษแต่ไม่ถึงกบัถูกปลดออกหรือให้ออก ให้จ่ายไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึง
ของอตัราเงินเดือนและเงินพึงไดอ่ื้นท่ีพึงไดรั้บ ส่วนสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ ใหไ้ดรั้บเช่นเดิม 

(3) ถา้ปรากฏวา่มีการลงโทษปลดออกหรือให้ออก มิให้จ่ายเงินเดือนและ 
เงินพึงไดอ่ื้น รวมทั้งระงบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ 

ขอ้ 49  ถา้พนกังานผูถู้กสั่งพกังานตายเสียก่อนคดีหรือกรณีท่ีถูกกล่าวหาถึงท่ีสุด  
ใหเ้ลขาธิการพิจารณาวา่จะสมควรจ่ายเงินเดือน เงินพึงไดอ่ื้น สิทธิประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ  
หรือไม่เพียงใด โดยอนุโลมตามขอ้ 48 

28ขอ้ 50  ใหผู้บ้งัคบับญัชาของพนกังานท่ีกระท าผดิวนิยั มีอ านาจสั่งลงโทษ ดงัน้ี 
(1) พนกังานหมวดบริหารจดัการ มีอ านาจสั่งลงโทษวา่กล่าวตกัเตือน 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(2) พนกังานหมวดอ านวยการ มีอ านาจสั่งลงโทษไดไ้ม่เกินภาคทณัฑ ์
(3) พนกังานหมวดอ านวยการบริหาร มีอ านาจสั่งลงโทษไดไ้ม่เกินตดัเงินเดือน 

ร้อยละ 10 และมีก าหนดเวลาไม่เกิน 6 เดือน 
   (4)  เลขาธิการมีอ านาจสั่งลงโทษไดถึ้งระดบัโทษสูงสุด เวน้แต่การสั่งลงโทษให้

ออกหรือปลดออก หรือการสั่งลงโทษพนกังานในหมวดอ านวยการซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนงาน หรือพนกังานใน
หมวดอ านวยการบริหาร จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  

                                                   
28 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 16) พ.ศ. 2547 
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  ค าสั่งลงโทษตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีส านกังานก าหนด 

 ขอ้ 51  ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานท่ีกระท าผิดวินยัเห็นวา่พนกังานท่ีกระท า 
ผดิวนิยัควรจะตอ้งไดรั้บโทษสูงกวา่ท่ีตนมีอ านาจสั่งลงโทษ ใหผู้บ้งัคบับญัชาดงักล่าวเสนอเร่ืองและ 
ความเห็นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท าความเห็นประกอบและเสนอเร่ืองต่อ
เลขาธิการเพื่อพิจารณา 

29ในกรณีพนกังานท่ีกระท าผิดวนิยัเป็นพนกังานในหมวดอ านวยการซ่ึงเป็นหวัหนา้
ส่วนงาน หรือพนกังานในหมวดอ านวยการบริหาร ใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการ
ตามวรรคหน่ึง 

หมวด 6 
การลา 

ขอ้ 52  พนกังานอาจขอลาได ้7 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 (1) ลาสามญั (ป่วยปกติ กิจส่วนตวั และพกัผอ่น) 
 (2) ลาป่วยกรณีพิเศษ 
 (3) ลาเน่ืองจากการมีครรภห์รือคลอดบุตร 
 (4) ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์
 (5) ลาไปราชการทหาร 
 (6) ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ 
 (7) ลาพิเศษ 

ขอ้ 53  พนกังานจะลาสามญัดว้ยเหตุเจบ็ป่วย กิจส่วนตวั หรือพกัผอ่น รวมกนัโดย 
ไดรั้บเงินเดือนในปีหน่ึง ๆ ได ้ดงัน้ี 

  (1) มีระยะเวลาการปฏิบติังานไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ ใหล้าไดใ้นปีหน่ึง 
ไม่เกิน 10 วนั 

(2) มีระยะเวลาการปฏิบติังานตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ใหล้าไดใ้นปีหน่ึง 
ไม่เกิน 15 วนั 

(3) มีระยะเวลาการปฏิบติังานเกินกวา่ 5 ปี ถึง 15 ปี ใหล้าไดใ้นปีหน่ึง 
ไม่เกิน 20 วนั 

(4) มีระยะเวลาการปฏิบติังานเกินกวา่ 15 ปี ใหล้าไดใ้นปีหน่ึงไม่เกิน 30 วนั 

                                                   
29 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 16) พ.ศ. 2547 
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ขอ้ 54  พนกังานจะลาป่วยกรณีพิเศษโดยไดรั้บเงินเดือนปีหน่ึง ๆ ไดด้งัน้ี 
 

ก าหนดการลาป่วยกรณีพิเศษ 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน รับเงินเดือน รับเงินเดือน 

 เตม็ไม่เกิน ก่ึงหน่ึงไม่เกิน 
(1) มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 
      ยงัไม่ครบ 10 ปี 

 
45 วนั 

 
45 วนั 

(2) มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 
      ครบ 10 ปีแลว้ แต่ยงัไม่ครบ                         
      20 ปี 

 
 

55 วนั 

 
 

55 วนั 
(3) มีระยะเวลาการปฏิบติังาน 
      ครบ 20 ปีแลว้ 

 
65 วนั 

 
65 วนั 

  
 ขอ้ 55  ในกรณีท่ีพนกังานเจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นกิจการของส านกังาน 

ใหเ้ลขาธิการอนุญาตใหล้าป่วยกรณีพิเศษโดยไดรั้บเงินเดือนตลอดเวลาท่ียงัไม่สามารถปฏิบติังานได ้ 
แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 30ขอ้ 56  พนกังานซ่ึงเป็นหญิงมีครรภจ์ะลาเน่ืองจากการมีครรภห์รือคลอดบุตรก่อน
และหลงัคลอดครรภห์น่ึงไดไ้ม่เกิน 90 วนั โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนตลอดระยะเวลาท่ีลา 

ขอ้ 57  พนกังานท่ียงัไม่เคยลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย แลว้แต่กรณี ถา้มีระยะเวลาการปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี อาจลาอุปสมบท  
หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์โดยไดรั้บเงินเดือนไดไ้ม่เกิน 120 วนั 

ขอ้ 58  พนกังานจะลาไปรับราชการทหารโดยไดรั้บเงินเดือนตลอดระยะเวลาท่ีไป 
รับราชการทหาร ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 (1) การลาไปเขา้รับการระดมพล 
 (2) การลาไปเขา้รับการฝึกวิชาทหาร 
 (3) การลาไปเขา้รับการทดลองความพร่ังพร้อม 
 (4) การลาไปเขา้รับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ 
 (5) การลาไปเขา้รับการตรวจเลือกเพื่อเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ 

                                                   
30 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 9) พ.ศ. 2539 
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 ส าหรับการลาไปเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ ให้ลาโดยไม่ไดรั้บเงินเดือน
ไดจ้นกวา่จะพน้จากการเป็นทหารกองประจ าการและกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ 

ขอ้ 59  พนกังานท่ีประสงคจ์ะลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ ใหข้ออนุญาตลา 
โดยไม่ไดรั้บเงินเดือนไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (1) การลาติดตามคู่สมรสท่ีเป็นพนกังานดว้ยกนั ซ่ึงไปปฏิบติังานในต่างประเทศ
ตามความตอ้งการของส านกังาน 

 (2) การลาติดตามคู่สมรสท่ีเป็นขา้ราชการ หรือเป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงไป
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต่างประเทศ ตามความตอ้งการของส่วนงานเจา้สังกดั  ทั้งน้ี ไม่หมายความรวมถึงกรณี 
ท่ีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยัในต่างประเทศ 

 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเม่ือไดล้าครบก าหนดตามวรรคหน่ึงแลว้ พนกังานอาจ 

ขออนุญาตลาต่อไดอี้กไม่เกิน 2 ปี  

  31ขอ้ 60  การลาพิเศษ ไดแ้ก่ 
(1) การลาเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ใหล้าไดโ้ดยไดรั้บเงินเดือนไม่เกิน 

ก่ึงหน่ึงตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีเลขาธิการก าหนด โดยพนกังานท่ีขอลาตอ้งปฏิบติังานชดใชแ้ก่ 
ส านกังาน  ตามหลกัเกณฑเ์ดียวกบัพนกังานท่ีไดรั้บทุนการศึกษาของส านกังานเพื่อไปศึกษา  
ณ ต่างประเทศ 

(2) การลานอกเหนือไปจากประเภทการลาลกัษณะอ่ืน ๆ โดยพนกังานท่ีขอลา 
จะไม่ไดรั้บเงินเดือน 

ขอ้ 61  จ  านวนวนัลาของพนกังานนบัตามปีปฏิทิน และถือเป็นวนัลาของพนกังาน 
เฉพาะปีนั้น  

ขอ้ 62  การลาทุกลกัษณะนบัตั้งแต่วนัท าการแรกท่ีเร่ิมลา จนถึงวนัท าการสุดทา้ย 
ก่อนวนัท่ีกลบัเขา้ปฏิบติังาน โดยนบัวนัท่ีส านกังานก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัลา 
รวมเขา้ดว้ย เวน้แต่การลาสามญัไม่นบัวนัท่ีส านกังานก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุรวมเขา้ดว้ย ไม่วา่วนัหยดุ
นั้นจะอยูใ่นระหวา่งวนัลาหรืออยูก่่อนหรือหลงัวนัลา 

ขอ้ 63  วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการขอลา และการอนุญาตการลา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
และวธีิการท่ีเลขาธิการก าหนด 

                                                   
31 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 10) พ.ศ. 2539 
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ขอ้ 64  พนกังานผูใ้ดหยดุงานในวนัท าการปกติโดยไม่ขอลา หรือขอลาแต่ไม่ไดรั้บ 
อนุญาตใหล้า ถือวา่พนกังานผูน้ั้นขาดงานและส านกังานจะงดจ่ายเงินเดือนตั้งแต่วนัเร่ิมขาดงานจนถึง 
วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัท่ีพนกังานผูน้ั้นจะมาปฏิบติังาน โดยนบัวนัท่ีส านกังานก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ 
ท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัขาดงานรวมเขา้ดว้ย 

หมวด 7 
เวลาท างานและการหยดุพกัผอ่นประจ าปี 

ขอ้ 65  ใหเ้ลขาธิการก าหนดเวลาท างานปกติ เวลาหยดุพกั และวนัหยดุงาน 
ของพนกังาน โดยในวนัหน่ึงใหมี้เวลาท างานไม่เกิน 9 ชัว่โมง โดยไม่รวมเวลาหยดุพกัรับประทาน 
อาหารกลางวนั 1 ชัว่โมง และเวลาอ่ืนซ่ึงพนกังานไม่มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังาน 

  32ขอ้ 66  ใหพ้นกังานหยดุพกัผอ่นประจ าปีไดต้ามระยะเวลาการปฏิบติังาน  ตามวธีิการท่ี
เลขาธิการก าหนด ดงัน้ี                       

(1) ระยะเวลาการปฏิบติังานตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้หยดุพกัผอ่นประจ าปี
ไดปี้ละ 10 วนัท างาน 

(2) ระยะเวลาการปฏิบติังานเกินกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ใหห้ยดุพกัผอ่น            
ประจ าปีไดปี้ละ 12 วนัท างาน      

(3) ระยะเวลาการปฏิบติังานเกินกวา่ 15 ปี ข้ึนไป ใหห้ยดุพกัผอ่นประจ าปีได ้ 
ปีละ 15 วนัท างาน 

หมวด 8 
การท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยดุ 

ขอ้ 67  ส านกังานอาจใหพ้นกังานท างานล่วงเวลาในวนัท างานปกติ หรือท างาน 
ในวนัหยดุก็ได ้

ขอ้ 68  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท างานล่วงเวลาหรือท างานในวนัหยดุ และการจ่าย 
ค่าตอบแทนการท างานดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนด 

 

 

                                                   
32 แกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้บงัคบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการพนกังาน (แกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 17) พ.ศ. 2548 
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หมวด 933 
การข้ึนเงินเดือนประจ าปีและการพิจารณาเงินช่วยพิเศษ 

  ขอ้ 69  การข้ึนเงินเดือนประจ าปีและการจ่ายเงินช่วยพิเศษ  ใหส้ านกังานจดัตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ขอ้ 70  การข้ึนเงินเดือนประจ าปีและการจ่ายเงินช่วยพิเศษ ใหพ้ิจารณาตามผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคลตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเลขาธิการก าหนด ภายใตก้รอบ
งบประมาณท่ีส านกังานไดรั้บความเห็นชอบตามขอ้ 69 

  ขอ้ 71  ใหพ้นกังานดงัต่อไปน้ี มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาเงินช่วยพิเศษเป็นรายเดือน 
(1) พนกังานท่ีไม่ไดรั้บการข้ึนเงินเดือนประจ าปี เน่ืองจากไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือ 

สูงกวา่อตัราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งงานท่ีด ารงอยู ่ณ เวลาท่ีมีผลการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
(2) พนกังานท่ีไดรั้บการข้ึนเงินเดือนประจ าปี  แต่มีผลการพิจารณาข้ึนเงินเดือน                    

ท่ีท าใหพ้นกังานคนนั้นไดรั้บเงินเดือนเกินอตัราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งงานท่ีพนกังานด ารงอยู ่      
ณ เวลาข้ึนเงินเดือนประจ าปี  ทั้งน้ี เงินช่วยพิเศษตาม (2) น้ี ใหห้มายความถึงเฉพาะเงินส่วนท่ีเกินอตัรา
เงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งงานท่ีพนกังานด ารงอยู ่ณ เวลาข้ึนเงินเดือนประจ าปี 

  ขอ้ 72  การพิจารณาเงินช่วยพิเศษตามขอ้ 71 ใหส้ านกังานพิจารณาเป็นรายปี และ     
ผกูพนัเฉพาะปีนั้น  ทั้งน้ี เงินช่วยพิเศษดงักล่าวไม่เป็นค่าตอบแทนในการท างานและไม่รวมค านวณ       
ในเงินเดือน  เวน้แต่ ในปีท่ีพนกังานไดรั้บการพิจารณาเงินช่วยพิเศษและในปีเดียวกนันั้นพนกังานไดรั้บ
การเล่ือนระดบัดว้ย ใหน้ าเงินช่วยพิเศษจ านวนท่ีพนกังานคนนั้นไดรั้บมารวมค านวณเป็นเงินเดือนอตัรา
ใหม่ส าหรับระดบัท่ีไดรั้บการเล่ือนข้ึนนั้นดว้ย 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 73  ผูท่ี้ส านกังานขอยมืตวัมาปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 1  
ของขอ้บงัคบัน้ีใหห้ยดุพกัผอ่นประจ าปีส าหรับปี 2535 ได ้6 วนัท างาน  

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  8  มิถุนายน  2535 

(นายสุธี สิงห์เสน่ห์) 
ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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