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ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญญัติก ารประกอบกิจ การพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๒
(ครั้งที่ ๖๑๐) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนพิเศษของเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของ
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของ
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“สานักงาน กกพ.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
“กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
ข้อ ๕ ให้ ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง เลขาธิ ก ารได้ รั บ เงิ น เดื อ นในอั ต ราขั้ น ต้ น เดื อ นละไม่ เ กิ น
๒๕๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่มีคาสั่งแต่งตั้ง
เลขาธิ ก ารมีสิ ท ธิไ ด้รั บ การพิ จ ารณาเลื่อ นเงิ นเดือ นประจ าปีใ นอั ต ราไม่ เ กิน ร้อ ยละสิบของ
เงินเดือนที่ได้รับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกพ. กาหนด
ข้อ ๖ ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเลขาธิการได้รับค่าตอบแทนพิเศษที่มีกาหนดจ่ายเป็นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้เบิกจ่ายควบกับเงินเดือน หรือสานักงาน กกพ. จะกาหนด
วันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้
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ข้อ ๗ การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีพ้นจากตาแหน่งเลขาธิการตามวาระหรือตามสัญญาจ้างให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ได้ถึงก่อนวันพ้นจากตาแหน่ง
(๒) ในกรณี พ้ น จากต าแหน่ ง เลขาธิ ก ารด้ ว ยเหตุ ต ามมาตรา ๓๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษได้ถึงก่อนวันที่มีคาสั่งให้เลขาธิการ
ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง หรือก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๘ เลขาธิการผู้ใดถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรืออยู่ระหว่างการอุทธรณ์
คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษไว้จนกว่าเลขาธิการผู้นั้นจะได้กลับมา
ปฏิบัติงานตามปกติ
ข้อ ๙ เลขาธิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ ให้สานักงาน กกพ. เป็นผู้จัดทาประกันสุขภาพ โดยมีค่าเบี้ยประกัน
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่าย
จากการประกันสุขภาพได้ ตามจานวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) การประกั น ชี วิ ต ให้ ส านั ก งาน กกพ. เป็ น ผู้ จั ด ท าประกั น ชี วิ ต โดยมี ทุ น ประกั น
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) การประกันอุบัติเหตุ ให้สานักงาน กกพ. เป็นผู้จัดทาประกันอุบัติเหตุ โดยมีทุนประกัน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ให้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก จ่ า ยได้ ต ามจ านวนที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น ปี ละ
๒๐,๐๐๐ บาท
(๖) เงินสมทบประกันสังคมตามที่กฎหมายกาหนด
(๗) ค่ า ตอบแทนพิ เศษประจ าปีต ามผลประเมินการปฏิ บัติงาน แต่ ไ ม่เ กินสี่ เท่ าของอัต รา
เงินเดือน
(๘) รถยนต์ประจาตาแหน่ง ให้สานักงาน กกพ. เป็นผู้จัดหารถยนต์ประจาตาแหน่งในอัตรา
ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ ๓๖,๐๐๐ บาท
(๙) พนักงานขับรถประจาตาแหน่ง ให้สานักงาน กกพ. เป็นผู้จัดหาพนักงานขับรถประจา
ตาแหน่ง จานวน ๑ คน
(๑๐) ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ เลขาธิการซึ่งดารงตาแหน่งไม่ น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์มีสิทธิได้ รับบาเหน็จตอบแทน
เป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
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(๒) ตาย หรือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) กกพ. บอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยเลขาธิการมิได้เป็น
ฝ่ายผิดสัญญา
การคานวณบาเหน็จตอบแทนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของ กกพ.
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้ กกพ.
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เสมอใจ ศุขสุเมฆ
ประธานกรรมการกากับกิจการพลังงาน

