ด่วนที่สดุ
ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖

(สำเนำ)
สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘

เรื่อง

กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. แบบคำสั่งให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่
ตำมหนั งสื อที่ อ้ ำงถึ ง แจ้ งกำรประกำศใช้ พระรำชกฤษฎี กำกำรปรั บเงิ นเดื อนขั้ นต่ ำขั้ นสู ง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป พร้อมแจ้งแนวทำงปฏิบัติ
ในกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน มำเพื่อส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น
เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรื อนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้บัญชี
เงิ นเดื อนขั้ นต่ ำขั้ นสู งของข้ ำ รำชกำรพลเรื อ นสำมั ญ ท้ ำ ยพระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บับ นี้ แ ทน ก.พ. จึงอำศั ยอำนำจ
ตำมควำมในข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส
และประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้กำรออก
คำสั่ งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รั บเงินเดือนในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ และ
กฎ ก.พ. ดังกล่ำว สำนักงำน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทำงปฏิบัติซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
และแจ้งเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้
๑. ในกรณีที่ผู้มีอำนำจสั่งบรรจุมีคำสั่งที่มีผลต่อกำรรับเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใด (ถ้ำมี) เช่น คำสั่งเลื่อนระดับตำแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในเรื่องนั้น ๆ
๒. เมื่อผู้มีอำนำจสั่งบรรจุได้มีคำสั่งตำมข้อ ๑ (ถ้ำมี) แล้ว ให้มีคำสั่งปรับเงินเดือนข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญเข้ำสู่อัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ตำมประเภทและระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมแบบคำสั่ง ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ดังนี้
๒.๑ ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญผู้ ด ำรงต ำแหน่ งประเภทบริ หำรและประเภทอ ำนวยกำร
ทุกระดับ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ดำรง

-๒ต ำแหน่ งประเภททั่ วไประดั บอำวุ โสและระดั บทั กษะพิ เศษ ให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนในอั ตรำที่ ได้ รั บอยู่ เดิ ม ทั้ งนี้
หำกข้ ำรำชกำรผู้ ใดได้ รั บค่ ำตอบแทนพิ เศษตำมอั ตรำของผลกำรประเมิ น ในรอบกำรประเมิ นระหว่ ำงวั นที่
๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ให้ ปรั บเงิ นเดื อนผู้ นั้ นเพิ่ มขึ้ นในวั นที่ ๑ ธั นวำคม ๒๕๕๗ ตำมอั ตรำของ
ผลกำรประเมินเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้นำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน ในกรณีที่มีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท
๒.๒ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดับ
ชำนำญกำร และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนและระดับชำนำญงำน ให้ได้รับกำรปรับเงินเดือน
ในอัตรำที่สู งกว่ำอัตรำที่ได้รั บ อยู่ เดิม อีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับ อยู่ ทั้งนี้ หำกข้ำรำชกำรผู้ ใดได้รั บ
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน
๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ปรับ
เงินเดือนผู้ นั้ นเพิ่มขึ้นตำมอัตรำของผลกำรประเมิน ดังกล่ ำวเฉพำะในส่ วนที่ ยังไม่ ได้นำไปเลื่ อนเป็ นเงินเดือน
หำกมี เศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็ นสิ บบำท แล้ วจึ งปรับเงินเดือนในอั ตรำที่สูงกว่ำอัตรำดังกล่ ำวนั้นอีกร้อยละ ๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กรณีที่มีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท
๓. สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ทรงคุ ณ วุ ฒิ ก.พ. ก ำหนดเงิ น เดื อ นสู ง สุ ด ของผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง ดั ง กล่ ำ ว โดยให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนี้
๓.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๔๑,๖๒๐ บำท
เว้นแต่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๔๑,๖๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่
๓.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บำท
เว้นแต่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งในสำยงำนที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๗๔,๓๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.
สำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๒๗, ๘๘๔๒, ๘๘๒๖, ๘๘๒๓
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๕ ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิม
เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ
และผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ในกรณี ที่ ก ารปรั บ
เงินเดือนดังกล่าวทําให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทบริหาร
บาท
บาท
ขันสู
้ ง
๗๖,๘๐๐
๗๔,๓๒๐
ขันตํ
้ ่า
๕๖,๓๘๐
๕๑,๑๔๐
ขันตํ
้ ่าชัว่ คราว
๒๙,๙๘๐
๒๔,๔๐๐
ระดับ
ต้ น
สูง
บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
บาท
บาท
ขันสู
้ ง
๗๐,๓๖๐
๕๙,๕๐๐
ขันตํ
้ ่า
๓๒,๘๕๐
๒๖,๖๖๐
ขันตํ
้ ่าชัว่ คราว
๒๔,๔๐๐
๑๙,๘๖๐
ระดับ
ต้ น
สูง
บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ขันสู
้ ง
๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐
๕๘,๓๙๐
๒๖,๙๐๐ ๔๓,๖๐๐
ขันตํ
้ ่า
๓๑,๔๐๐ ๔๓,๘๑๐
๒๒,๑๔๐
๘,๓๔๐ ๑๕,๐๕๐
ขันตํ
้ ่าชัว่ คราว ๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐
๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐
๑๙,๘๖๐
ระดับ ปฏิบตั ิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

ขันสู
้ ง
ขันตํ
้ ่า
ระดับ

บัญชีเงินเดือนขัน้ ตํ่าขัน้ สูงของข้ าราชการพลเรื อนสามัญ
ตําแหน่ งประเภททั่วไป
บาท
บาท
บาท
บาท
๒๑,๐๑๐
๓๘,๗๕๐
๕๔,๘๒๐
๖๙,๐๔๐
๔,๘๗๐
๑๐,๑๙๐
๑๕,๔๑๐
๔๘,๒๒๐
ปฏิบตั ิงาน
ชํานาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ
ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จําเป็น สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และกําหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบค่ำสั่งให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่
ค่ำสั่งกรม...................................................
ที่............../..........................
เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงที่ได้รับกำรปรับใหม่
-----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการพลเรื อน (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสื อส านั กงาน ก.พ. ด่ วนที่สุ ด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงปรับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับ
การปรับใหม่ จานวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ..............................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) .............................................................
(...........................................................)
(ตาแหน่ง) ...............................................................

(ตัวอย่ำง)
บัญชีรำยละเอียดกำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงที่ได้รับกำรปรับใหม่
แนบท้ำยค่ำสั่ง .............................................. ที่ ........../ ..................... ลงวันที่ ................................................
ล่ำดับ
ที่

๑
๒

ชื่อ/นำมสกุล

สังกัด/ต่ำแหน่ง
สานัก/กอง.....................
กลุ่มงาน/ส่วน...............
นาย .................................. นักทรัพยากรบุคคล
นางสาว ............................ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

๓

สานัก/กอง.....................
กลุ่มงาน/ส่วน...............
นางสาว ............................ ผู้อานวยการ

๔

นาย .................................. นิติกร

๕

นางสาว ............................ เจ้าพนักงานธุรการ

ต่ำแหน่งและส่วนรำชกำร
ต่ำแหน่งประเภท
ระดับ

เลขที่

เงินเดือน

ค่ำตอบแทน
พิเศษ

ให้ได้รับ
เงินเดือน

หมำยเหตุ

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๒๓๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๘๐๐

(ข)

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๓๒๐

๑๗,๐๐๐

๑๗,๖๘๐

(ข)

อานวยการ

สูง

๓๕๐

๖๓,๙๖๐

๖๕,๕๙๐

(ก)

วิชาการ

ชานาญการพิเศษ

๗๒๐

๓๒,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

(ก)

ทั่วไป

ชานาญงาน

๔๒๐

๓๕,๒๒๐

๓๗,๕๒๐

(ข)

๑,๖๒๙.๕๑

๘๔๐.๑๓

หมำยเหตุ (ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ ๒.๑ ของหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ ๒.๒ ของหนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

