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หลักเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 

มีแนวทางการในการคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงานที่
กำหนดเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ประเมินผล และการพัฒนาพนักงาน ดังนี้  

 1. การสรรหาคดัเลอืกและบรรจุแตง่ตั้งพนกังาน 
1.1 การประกาศรับสมัคร 

สำนักงาน คปภ. จะเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
1) การเปิดรับสมัครตามกลุ่มสาขาวิชา บุคคลที่สนใจสมัครงานกับสำนักงาน 

คปภ. สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครพนักงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.oic.or.th โดยสามารถเลือก
สมัครได้ตามกลุ่มสาขาวิชา  ที่สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครไว้ อาทิเช่น คณิตศาสตร์/สถิติ/การบริหาร
ความเสี่ยง/การประกันภัย นิติศาสตร์ การเงิน/บัญชี/มาตรฐานบัญชี เศรษฐศาสตร์/การลงทุน เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย บริหารธุรกิจ/ทรัพยากรบุคคล/กลยุทธ์/การจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น  

2) การเปิดรับสมัครตามกลุ่มตำแหน่ง บุคคลที่สนใจสามารถสมัครได้ตามตำแหน่ง
งานที่สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัคร โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตามรายละเอียด
ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครทางระบบรับสมัครพนักงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.oic.or.th  

1.2 การรับสมัครงาน 
สำนักงาน คปภ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่สมัครงาน ผ่านระบบรับสมัคร

งานออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.oic.or.th เท่านั้น โดยผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานผ่านระบบ (HRIS) พร้อม
รับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือข้อมูลและ
เอกสารมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา 

1.3 การคัดเลือกเบื้องต้น  
สำนักงาน คปภ. จะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับคุณสมบัติที่สาย/

ฝ่ายงานขึ้นตรงแจ้งขอเปิดรับสรรหาพนักงาน โดยสำนักงาน คปภ. จะแจ้งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดผ่าน email : 
recruitment@oic.or.th  
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  1.4 ขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก  
  1) ฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลคั ด เลื อกใบสมั ครที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงกั บ  Job 

Specification โดยการคัดกรองจากใบสมัครที่สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
www.oic.or.th ประกอบด้วย ประวัติโดยย่อวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา คะแนน
ภาษาอังกฤษ และเอกสารอ่ืน ๆ เช่น สำเนาวุฒิบัตร วิชาชีพหรือการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการ
ทำงาน  
   2) การทดสอบเบื้องต้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการทดสอบผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมโดยแบบทดสอบ ดังนี้  

2.1) ทดสอบส่งแบบทดสอบบุคลิกภาพ 
2.2) ทดสอบความถนัดทางปัญญา  
2.3) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งจากคลังข้อสอบกลางที่

ของสำนักงาน คปภ. เพื่อวัดความรู้ในเชิงลึกเก่ียวกับงานท่ีเปิดสรรหา 
3) Pre-screening Interview โดยฝ ่ายทร ัพยากรบ ุคคล  เพื ่อพ ิจารณา

ทัศนคติบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะการสื่อสาร ปฏิภาณไหวพริบให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กรของสำนักงาน คปภ. โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากค่านิยมองค์กร และใช้ Competency-
based Interview ในการพิจารณาเบื้องต้น ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบ Pre-screening 
Interview จึงมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบ Final Interview ต่อไป  
   4) Final Interview โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของสาย/ฝ่ายขึ้นตรง ที่มี
อัตราว่างและเปิดสรรหาพนักงานในช่วงเวลานั้น เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ในรอบ Final Interview โดยมี
ผู้อำนวยการ ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์  โดยการสอบสัมภาษณ์ในรอบ Final Interview เพ่ือพิจารณาความรู้ความสามารถในการ
ทำงาน และเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้สอบถามรายละเอียดและลักษณะงานจาก สาย/ฝ่าย ต้นสังกัด
โดยตรง คุระกรรมการฯ จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่มีคะแนนสูงสุดเข้าเป็น
พนักงานทดลองปฏิบัติงานตามอัตราว่างและตำแหน่งงานที่เปิดสรรหาคัดเลือก 
   5) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบ 
ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามตำแหน่งงาน  
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                         กระบวนการสรรหาพนักงาน (Work Flow) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำน คปภ. ประกำศรบัสมคัรงำน 

ในต ำแหน่งงำนท่ีมีควำมต้องกำรสรรหำ 

ผู้สมคัรงำน สมคัรงำนและยื่นเอกสำรผ่ำนช่องทำง
ทำงเวบ็ไซต์ www.oic.or.th  

ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล คดัเลือกใบสมคัรท่ีมี
คณุสมบติัตรงกบัคณุลกัษณะงำนท่ีก ำหนด 

ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ด ำเนินกำรจดัสอบข้อเขียน 3 ส่วน 

1. แบบทดสอบบุคลิกภำพ (Personality Test) 

2. ทดสอบควำมถนัดทำงปัญญำ (Cognitive Aptitude Test) 

3. ทดสอบควำมรู้เฉพำะด้ำน (ตำมกลุ่มทกัษะและสำขำวิชำ) 

ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลด ำเนินกำรสอบสมัภำษณ์
เบือ้งต้น 

สมัภำษณ์งำนโดยคณะกรรมกำรสมัภำษณ์ของ 
สำยงำน 

ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ด ำเนินกำรแจ้งผลกำร
คดัเลือกและด ำเนินกระบวนกำรจ้ำงเป็นพนักงำน 

ทดลองงำน 
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๒. หลักเกณฑ์การบรรจุเป็นพนักงานสำนักงาน คปภ. 
2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 90 วัน  
2.2. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่ 

สำนักงาน คปภ. กำหนด และต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน การตรวจ
ร่างกาย การสอบประวัติอาชญากรรม   

หากตรวจสอบแล้วไม่พบประวัติและพฤติการณ์ที่ขัดต่อข้อบังคับฯ และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง หลังจากส่วนงานเห็นควรให้บรรจุเป็นพนักงาน ก็จะเสนอคำสั่งบรรจุ
เป็นพนักงานในวันที่ครบกำหนดระยะเวลาทดลองงาน 

ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา 

   (4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงาน 

(5) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
ก. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
ค. เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริง หรือไม่ 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือ  
พ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษแล้ว 
   ง. เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจในการบริหารหรือจัดการ 
บริษัทประกันภัย หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย 

จ. เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 

ฉ. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่ต่ํากว่าหนึ่งปี 

ช. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
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ซ. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
หมายเหตุ : การรับสมัครงานของสำนักงาน คปภ.ทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้สมัครทั้งสิ้น 
และเป็นการ ดำเนินการจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้
ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับสำนักงาน คปภ. ได้  
๓. หลกัเกณฑ์การฝึกอบรมและพัฒนา 

สำนักงานได้จัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากร (OIC People Development Framework) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ลักษณะงานของบุคลากรที่สะท้อนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ในระยะยาว และความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน จะประกอบด้วย  การวางแผนพัฒนาบุคลากรใน ๓ มิติ 
ได้แก่  

มิติที่ 1  Foundation Program จะเป็นการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้า
ทำงานที่สำนักงาน คปภ.  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จนถึงการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณ  

มิติที่ 2  Insurance & Business Program จะเป็นการวางแผนพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันภัยและธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย และทักษะความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตาม
ระดับตำแหน่ง โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
ประกันภัยให้มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งด้านความรู้  ธรรมาภิบาล และงานวิจัยด้านการ
ประกันภัย 

มิติที่ 3  Competency Program จะเป็นการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
หลักของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และ
สามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือที่ ใช้ในการพัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาบุคลากร (OIC People 
Development Framework) ประกอบด้วย การเข้าอบรมในห้องเรียน (Group Study) การส่งไปอบรม
ภายนอก (Public Training)  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การอบรมแบบ Online Course 
และการให้ทุนการศึกษา (Scholarship) ทั้งทุนในประเทศ (นอกเวลางาน) และทุนต่างประเทศ รวมทั้ง
ทุนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) 
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แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรม โดยจะประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากรของ
สำนักงานใน 3 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดบัการประเมนิ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอืทีใ่ช้ 

ระดบัที ่1 การตอบสนอง 
(Reaction) 

แบบสอบถามหรือแบบประเมิน แบบสอบถามหรือประเมินความพึง
พอใจต่อหลักสูตรการอบรม 

ระดบัที ่2 การเรยีนรู ้
(Learning) 

แบบสอบถามหรือแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจก่อนการ
อบรม (Pre-test) และหลังการ
อบรม (Post-test)   

แบบสอบถามหรือประเมินก่อน-หลัง
การอบรม 

 

 

 

ระดบัที ่3 พฤตกิรรม 
(Behavior) 

แบบสอบถามหรือแบบประเมิน
การนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

แบบสอบถามหรือประเมินติดตามผล
การนำความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการ
อบรม 3 เดือน โดยจะส่ง
แบบสอบถามให้แก่ผู้อบรมและ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ติดตาม
ประเมินผลและนำข้อคิดเห็นมาปรับ
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาพนักงาน 

 
๔. หลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

สำนักงาน คปภ. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานปี
ละ 2 ครั้ง ดังนี้ 
    1) ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับช่วงระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลงาน ปรับปรุงและ
แก้ไข  
    2) ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับช่วงระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลและการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี  
 
 



8 

 

   โดยให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละสายงานเป็นรายบุคคลใน        
2 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ใน 3 ระดับ ได้แก่ ตัวชี้วัด
สำนักงาน ตัวชี้วัดหน่วยงาน และตัวชี้วัดระดับบุคคล 
   ส่วนที่ 2 ประเมินสมรรถนะ (Competency) เป็นการประเมินศักยภาพ คุณลักษณะ 
ทักษะ และพฤติกรรมในการทำงาน เพ่ือใช้ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล โดยกำหนดให้ประเมิน
สมรรถนะใน 3 ประเภท  
   Core Competency คือ สมรรถนะหลักสำหรับพนักงานในทุกตำแหน่งต้องมี  
   Managerial Competency คือ สมรรถนะทางการบริหาร  
   Functional Competency คือ สมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติงาน จนถึง รองเลขาธิการ 
 
การแจ้งผลการประเมิน 

เพ่ือให้เกิดการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน โดยเป็นการสื่อสาร
สองทาง (Two-Way Communication) ระหว่างผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (ผู้บังคับบัญชา) และผู้รับข้อมูล
ป้อนกลับ (ผู้ใต้บังคับบัญชา)  มีเป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าตนนั้นมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร หรือตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่ และจะต้องแก้ไขการทำงานใน
ส่วนใดบ้าง เพ่ือช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตระหนักในตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีอัน
จะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมผลการปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรให้
ดียิ่งขึ้น 
 
๕. การให้คณุและการสรา้งขวญักำลงัใจ 
 สำนักงาน คปภ. มีการให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานที่ทำความดีและสร้าง
ประโยชน์ให้องค์กร ดังนี้  
    1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน ผู้ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีปกติทุกชั้นตรา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

1) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันบรรจุถึง
วัน ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2) ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และเป็นผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 
สาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง 
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3) เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  2. สำนักงาน คปภ. มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุงาน                
 
๖. การกำหนดโทษทางวนิยั 

สำนักงาน คปภ. มีกระบวนการทางวินัยพนักงานซึ่งกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน คปภ. ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด หากพนักงานผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยหรือฝ่าฝืนข้อห้าม พนักงานผู้นั้นกระทำผิดวินัย ต้องได้รับโทษทางวินั ย 
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีบทลงโทษทางวินัย 5 สถาน คือ 1) ไล่ออก 2) ให้ออก 
3) ลดขั้นเงินเดือน 4) ตัดเงินเดือน  5) ภาคทัณฑ์ พนักงานผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษให้
ออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง และถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็
ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าให้ออก พนักงานผู้ใดกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ในกรณีกระทำผิดเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ทำ
ทัณฑ์บนหรือตักเตือนเป็นหนังสือแทนก็ได้ 


