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หนังสือกระทรวงการคลัง ที� กค ๐๔๒๘/ว ๙๗  ลงวันที� ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓

ใช้หลักการเดมิ คือ เลื�อนขั �นค่าจ้างปีละ ๒ ครั�ง 

คาํนวณโควตาร้อยละ 15 จากจาํนวนลูกจ้างประจาํ ณ วันที� ๑ มีนาคม

คํานวณวงเงินเลื�อนขั �นค่าจ้างร้อยละ ๖ จากฐานอัตราค่าจ้างรวมของ
ลูกจ้างประจาํ ณ วันที� ๑ กันยายน  

 เมื�อหาวงเงินเลื�อนขั �นค่าจ้างร้อยละ ๖ ได้แล้ว  ให้นําจาํนวนเงินที�ใช้เลื�อน
ขั �นค่าจ้าง ณ วันที� ๑ เมษายน มาหักออกก่อน (ยกเว้นค่าตอบแทนพิเศษที�
ได้เลื�อนให้แก่ลูกจ้างประจาํ ณ วันที� ๑ เมษายน ไม่ต้องนํามาหัก) 

 ผู้ที�ได้รับการเลื�อนขั �นค่าจ้างทั �งปี ๒ ขั �น ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจาํนวน
ลูกจ้างประจาํ ณ วันที� ๑ มีนาคม 



หนังสือกระทรวงการคลัง ที� กค ๐๔๒๘/ว ๙๗  ลงวันที� ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ (ต่อ)

ตัวอย่างเช่น ในการเลื�อนขั �นค่าจ้าง ณ วันที� ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

ส่วนราชการ ก. มีจํานวนลูกจ้าง ประจํา ณ วันที�  ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 
จํานวน ๗ คน  โควตาร้อยละ ๑๕ คือ ๑.๐๕ คน ดังนั �น จะมีผู้ที�ได้รับการ
เลื�อนขั �นค่าจ้างหนึ�งขั �น จํานวน ๑ คน ครึ� งขั �น จํานวน ๖ คน ใช้เงินเลื�อน
ขั �น จาํนวน ๑,๒๐๐ บาท ค่าตอบแทนฯ ๓๒๖ บาท

ในการเลื� อนขั �น ค่า จ้าง  ณ วันที�  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๗ มีจํานวน
ลูกจ้างประจํา ณ วันที� ๑ กันยายน ๒๕๕๗ จํานวน ๘ คน  อัตราค่าจ้างรวม 
คือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ดังนั �น วงเงินร้อยละ จึงเท่ากับ ๑๕,๐๐๐ บาท หัก
จํานวนเงินที� ใช้ในการเลื� อนฯ ณ วันที�  ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ออกแล้ว 
คงเหลือ ๑๓,๘๐๐ บาท ซึ�งเงนิจาํนวนนี �จะใช้ในการเลื�อนขั �นค่าจ้าง ณ วันที� 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทุกประเภท (เลื�อนปกต ิเกษียณ ค่าตอบแทนพเิศษ)



หนังสือกระทรวงการคลัง ที� กค ๐๔๒๘/ว ๙๗  ลงวันที� ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ (ต่อ)

 ดังนั �นผู้ที� ได้ รับการเลื� อนขั �นค่าจ้าง ทั �งปี ๒ ขั �น จะมีเพียง ๑ คนเท่านั�น                
อนึ� ง  ผู้ที� ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ทั �ง ๒ ครั�ง รวมเป็นร้อยละ ๘ ถือว่าผู้นั �น
ได้รับการเลื�อนขั �นค่าจ้างทั �งปี ๒ ขั �น ดังนั �น จะต้องอยู่ในโควตาร้อยละ ๑๕ 
ด้วย

 เงนิค่าตอบแทนพเิศษถ้าคาํนวณแล้วมีจุดทศนิยม ให้คงจุดทศนิยมดังกล่าวไว้



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื�อนขั �นค่าจ้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔

 สรุปสาระที�สาํคัญของระเบียบนี �

ข้อ ๖ กาํหนดว่า การเลื�อนขั �นค่าจ้างลูกจ้างประจาํ ให้เลื�อนได้ไม่เกินขั �นสูง

 ของตาํแหน่ง

ข้อ ๘ กาํหนดคุณสมบัตขิองลูกจ้างประจาํที�จะได้รับการพจิารณาเลื�อนขั �น

            ค่าจ้าง
 - ข้อ ๘(๘) ในครึ�งปีที�แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัตริาชการ ๖ เดือน  

              โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน โดยไม่รวมวันลาดังต่อไปนี �

            - ข้อ ๘(๘)(ค) ลาป่วยซึ�งจาํเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่า

                คราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน ๖๐ วันทาํการ

    



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื�อนขั �นค่าจ้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ)

ข้อ ๑๐ การพจิารณาเลื�อนขั �นค่าจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และข้อมูลเกี�ยวกับการลา พฤติกรรม การมาทํางาน การ
รักษาวินัย    การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ และข้อควรพจิารณาอื�น ๆ ของผู้นั �นมาประกอบการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ

ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนแต่ละครั�ง ถ้าผู้มีอํานาจสั� งเลื�อนขั �น
ค่าจ้างเห็นสมควรเลื�อนขั �นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําผู้ใด แต่ปรากฏว่าได้มี
คําสั� งแต่งตั �งคณะกรรมการสอบสวนลูกจ้างประจําผู้นั �นว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก่อนมีคําสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้าง ให้ผู้มีอํานาจสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้างรอ
การเลื�อนขั �นค่าจ้างไว้ก่อน และให้กันเงนิสาํหรับการเลื�อนขั �นค่าจ้างไว้ด้วย 



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื�อนขั �นค่าจ้างฯ พ.ศ.๒๕๕๔ (ต่อ)

ข้อ ๑๘  ในกรณีที� ผู้มีอํานาจสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้างพิจารณาเห็นสมควรเลื�อน
ขั �นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจําผู้ใด แต่ผู้นั �นได้ตายในหรือหลังวันที� ๑ เมษายน 
หรือวันที�  ๑ ตุลาคม หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ในหรือหลัง
วันที�  ๑ เมษายน หรือวันที�  ๑ ตุลาคม  แต่ก่อนที�จะมีคําสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้าง
ในแต่ละครั�ง ผู้มีอํานาจสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้างจะสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้างให้ผู้นั �น
ย้อนหลังไปถึงวันที�  ๑ เมษายน หรือวันที�  ๑ ตุลาคม ของครึ� งปีที�จะเลื�อน
นั�นก็ได้ แต่ถ้าผู้ที�จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ได้ตายหรือ
ลาออกจากราชการในวันที� ๓๐ กันยายน  ก่อนที�จะมีคําสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้าง
เพื�อประโยชน์ในการคํานวณบาํเหน็จ ผู้มีอํานาจสั�งเลื�อนขั �นค่าจ้างให้ผู้นั �น
ในวันที� ๓๐ กันยายน ของครึ�งปีสุดท้ายก่อนที�จะพ้นจากราชการก็ได้



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าตอบแทนพเิศษฯ พ.ศ.๒๕๕๑

 สรุปสาระที�สาํคัญของระเบียบนี �

    ข้อ ๖ (๔) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาํซึ�งได้รับการประเมินให้เลื�อนเงินเดือน
หรือเลื�อนขั �นค่าจ้างใกล้ถึงขั �นสูงของอันดับหรือตําแหน่งและได้รับการ
ประเมนิให้เลื�อนเงนิเดือนหรือขั �นค่าจ้างเกินกว่าขั �นเงนิเดือนหรือขั �นค่าจ้างที�
เหลืออยู่ในอันดับหรือตาํแหน่งนั�น  ให้เลื�อนขั �นที�ได้รับการประเมินจนถงึขั �น
สูงของอันดับหรือตําแหน่งก่อน  และนําจํานวนขั �นที�เหลือจากการเลื�อนขั �น
ดังกล่าวมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ๒ กรณีเหลือครึ� ง
ขั �น  หรือร้อยละ ๔ กรณีเหลือหนึ�งขั �น

    ข้อ ๗  ผู้ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี � ได้แก่ ผู้ที�ไม่ได้รับ
การประเมินให้เลื�อนเงินเดือน/ค่าจ้าง  และผู้ที� พ้นจากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอายุราชการ



กระทรวงการคลัง ที� กค ๐๕๒๗.๖/ว ๘  ลงวันที�  ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕

 สรุปสาระที�สาํคัญ

๑. การแต่งตั �งลูกจ้างประจาํให้ไปดาํรงตาํแหน่งใหม่ ในกรณีที�ตาํแหน่งใหม่ 
สูงกว่าเดมิ ในวันที� ๑ เมษายน หรือวันที� ๑ ตุลาคม ซึ�งเป็นวันเดียวกับ           
การเลื�อนขั �นค่าจ้าง ให้ผู้มีอาํนาจสั�งบรรจุฯ พจิารณาสั�งเลื�อนขั �นค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างประจาํก่อน แล้วจึงแต่งตั �งลูกจ้างประจาํผู้นั �นให้ดาํรง 
ตาํแหน่งที�สูงขึ �น เว้นแต่ลูกจ้างประจาํผู้ใดได้รับอัตราค่าจ้างถงึขั �นสูงของ
อัตราค่าจ้างของตาํแหน่งที�ดาํรงอยู่เดมิ ให้ผู้มีอาํนาจฯพจิารณาแต่งตั �ง            
ให้ลูกจ้างประจาํไปดาํรงตาํแหน่งใหม่ก่อน  แล้วจึงเลื�อนขั �นค่าจ้างให้
ลูกจ้างประจาํดังกล่าว



กระทรวงการคลัง ที� กค ๐๕๒๗.๖/ว ๘  ลงวันที�  ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ (ต่อ)

๒. ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับอัตราค่าจ้างถึงขั �นสูงของระดับตําแหน่งที�ดํารงอยู่
แล้ว หากภายหลังได้รับการแต่งตั �งให้ดาํรงตาํแหน่งที�สูงขึ �น (ต้องไม่ใช่วันที� 
๑ เมษายน หรือวันที� ๑ ตุลาคม) และอัตราค่าจ้างที�ได้รับยังไม่ถงึขั �นสูงของ
อัตราค่าจ้างสําหรับตําแหน่งที� ได้รับการแต่งตั �งใหม่  ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั� งเลื�อนขั �นค่าจ้างให้แก่ผู้นั �นได้เป็นกรณีพิเศษ  ตามผลการ
ประเมินที�ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษครึ� งขั �นหรือหนึ�งขั �น ในครั�งหลังสุด
แล้วแต่กรณี  ตั �งแต่วันที�ได้รับการแต่งตั �งให้ดาํรงตาํแหน่งที�สูงขึ �น



กระทรวงการคลัง ด่วนที�สุด ที� กค  ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที�  ๑ เมษายน ๒๕๕๓

 เป็นบัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจาํ โดยกําหนดแบ่งกลุ่มลูกจ้างเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
บริการพื �นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพเิศษ  
จึงได้กําหนดอัตราค่าจ้างขั �นตํ�า – ขั �นสูง และกลุ่มบัญชีค่าจ้างของแต่ละ
กลุ่มและแต่ละตาํแหน่งไว้  เช่น

แต่เนื� องจากมีการปรับบัญชีค่าจ้าง เมื�อวันที�  ๑ เมษายน ๒๕๕๔  และ             
วันที� ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที� กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ 
ลงวันที�  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ทําให้บัญชีอัตราค่าจ้างขั �นตํ�าขั �นสูง
เปลี�ยนแปลงไป  ดังนั �น จึงต้องใช้บัญชีเทียบขั �นค่าจ้างเป็นหลัก เช่น 



หนังสือกระทรวงการคลัง ที�  กค ๐๔๒๘/ว ๕๗  ลงวันที� ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

กําหนดว่า กรณีที� ตําแหน่งใดตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที� สุด                    
ที�  กค  ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที�   ๑ เมษายน ๒๕๕๓  ได้กําหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้างไว้
มากกว่า ๑ กลุ่ม หากมีลูกจ้างประจํารายใดมีการเปลี�ยนกลุ่มบัญชีค่าจ้างใหม่             
ก็ให้ได้รับค่าจ้างในกลุ่มใหม่ในขั �นใกล้เคียงในทางที�สูงกว่า  เช่น

นาย ก. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ได้รับอัตราค่าจ้าง ๒๐,๖๘๐ บาท 
ได้รับการพจิารณาเลื�อนขั �นค่าจ้าง ๑ ขั �น  จะต้องได้รับการเลื�อนขั �นค่าจ้าง ดังนี �

จากอัตรา ๒๐,๖๘๐ ขึ �นรับ ๒๑,๕๐๐ บาท (เลื�อนครึ� งขั �นแล้วเต็มบัญชีกลุ่ม ๑ คือ 
๒๑,๐๑๐ บาท แล้วไปใช้บัญชีกลุ่ม ๒ ขั �นที�ใกล้เคียงที� สูงกว่า คือ ๒๑,๑๔๐ บาท 
เป็นฐาน แล้วเลื�อนขึ �นไปอีกครึ�งขั �น คือ ๒๑,๕๐๐ บาท)



ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต

๑.  ส่วนราชการควรจัดทําข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที� ส่วนราชการมี
อัตราตําแหน่งอยู่ และปรับบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  เพื�อจะได้สะดวกในการ
เลื�อนขั �นฯ

๒.  ข้อควรระวัง คือ แต่ละตําแหน่งมีอัตราขั �นสูงไม่เท่ากัน  และใช้บัญชีกลุ่ม
เดียวกันกม็ี  ดังนั �นตรวจสอบอัตราขั �นสูงของแต่ละตาํแหน่งให้ดีก่อน  

๓.  ผู้ที� ได้รับค่าจ้างถึงขั �นสูงของระดับตําแหน่งแล้ว และครบเกษียณอายุ
ราชการจะไม่สามารถเลื�อนขั �นค่าจ้างได้ (ค่าตอบแทนพิเศษ) ซึ�งเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าตอบแทนพเิศษฯ



การเลื�อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ระเบียบที�เกี�ยวข้องกับการเลื�อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๑. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

      ข้อ ๑๙-๒๐

๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื�อง ค่าตอบแทน

      ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ฉบับลงวันที� ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔                        

๓. หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ที� นร ๑๐๐๘.๕/๔๕ 

      ลงวันที� ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๓



 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ข้อ ๑๙  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการทั�วไป ให้กระทาํ 

           ในกรณี ดังต่อไปนี �  

          (๑)  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจาํปี

  (๒) การประเมินผลการปฏิบัตงิานเพื�อต่อสัญญาจ้าง

ข้อ ๒๐  พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมนิผลการปฏิบัตงิานตาม         

          ข้อ ๑๙ ให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั �นสิ �นสุดลง โดยให้

          ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจด็วันนับแต่วันที�

          ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการผู้นั �น



ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

สรุปสาระสาํคัญของการเลื�อนค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื�อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔  
ฉบับลงวันที� ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ดังนี �

๑. ให้พนักงานราชการได้รับการพิจารณาเลื�อนค่าตอบแทนตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน โดยจะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบ
ปีงบประมาณที� แล้วมาไม่น้อยกว่า ๘ เดือน เพื� อจูงใจให้พนักงานที�
ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ให้เลื� อน
ค่าตอบแทนในวันที� ๑ ตุลาคม ของทุกปี 

๒. พิจารณาเลื�อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ที�มีผลการปฏิบัติงานไม่ตํ�า
กว่าระดับดี ได้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละของการพิจารณาxอัตราค่าตอบแทนของตนเอง ณ 
วันที� กันยายน)            



การเลื�อนค่าตอบแทนพนกังานราชการ (ต่อ)

๓. จํานวนเงินที�ใช้ในการเลื�อนค่าตอบแทนพนักงานราชการต้องไม่เกินวงเงิน  
ร้อยละ ๔  ของอัตราค่าตอบแทนโดยรวมของพนักงานราชการ  ณ วันที�            
๑ กันยายน

๔. ในกรณีที�มีการคํานวณเพื�อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื�อนค่าตอบแทน 
หากคาํนวณแล้วมีเศษไม่ถงึสิบบาท ให้ปรับเพิ�มขึ �นเป็นสิบบาท

๕. พนักงานราชการในกลุ่มงานใด   ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื�อ 
ต่อสัญญาจ้างได้  ให้พนักงานราชการผู้นั �นได้รับการพิจารณาเลื� อน
ค่าตอบแทนในกลุ่มงานนั�น ตามผลการประเมินการปฏิบัตงิาน



หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที� นร ๑๐๐๘.๕/๔๕ ลงวันที� ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 

  กาํหนดว่า ให้พนักงานราชการซึ�งได้รับการจัดจ้าง ให้เริ�มปฏิบัตงิานในวันที� 

   ๒ หรือวันเปิดทาํการวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ เนื�องจากวันที� ๑ หรือวันที� 

   ๑ และวันถัดไปของเดือนกุมภาพันธ์ ในปีนั�นตรงกับวันหยุดราชการ ให้
ได้รับการเลื�อนค่าตอบแทนในวันที� ๑ ตุลาคมของปีนั�นได้ 

สรุปสาระสําคัญหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
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สวัสดีค่ะ


