




 
(ส ำเนำ) 

ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒. แบบค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
    ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม ่

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง แจ้งกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป พร้อมแจ้งแนวทำงปฏิบัติ 
ในกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ก.พ. จึงอำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส 
และประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพ่ือให้กำรออก
ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและ 
กฎ ก.พ. ดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทำงปฏิบัติซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี  
และแจ้งเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก ำหนด ดังนี้ 

๑. ในกรณีท่ีผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุมีค ำสั่งที่มีผลต่อกำรรับเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใด (ถ้ำมี) เช่น ค ำสั่งเลื่อนระดับต ำแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในเรื่องนั้น ๆ 

๒. เมื่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุได้มีค ำสั่งตำมข้อ ๑ (ถ้ำมี) แล้ว ให้มีค ำสั่งปรับเงินเดือนข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญเข้ำสู่อัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตำมประเภทและระดับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมแบบค ำสั่ง ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ดังนี้ 

 ๒.๑ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรและประเภทอ ำนวยกำร 
ทุกระดับ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ด ำรง 
 
 

ด่วนที่สดุ 



 - ๒ - 

ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้   
หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่  
๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับเงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ตำมอัตรำของ 
ผลกำรประเมินเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน ในกรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

 ๒.๒ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดับ
ช ำนำญกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนและระดับช ำนำญงำน ให้ได้รับกำรปรับเงินเดือน 
ในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ได้รับอยู่เดิมอีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ทั้งนี้ หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับ
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับ
เงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นตำมอัตรำของผลกำรประเมินดังกล่ำวเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน  
หำกมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท แล้วจึงปรับเงินเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำดังกล่ำวนั้นอีกร้อยละ ๔  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

๓. ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ทรงคุณวุฒิ ก.พ. ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โดยให้มีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   
๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ๓.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๔๑,๖๒๐ บำท  
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๔๑,๖๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

 ๓.๒ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บำท 
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๗๔,๓๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๒๗, ๘๘๔๒, ๘๘๒๖, ๘๘๒๓ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 

 





หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิม 
เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ  
และผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ในกรณีที่การปรับ
เงินเดือนดังกล่าวทําให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ตาํแหน่งประเภทบริหาร 
 บาท บาท 

ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๗๔,๓๒๐ 
๕๑,๑๔๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๕๖,๓๘๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๕๙,๕๐๐ 
๒๖,๖๖๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๗๐,๓๖๐ 
๓๒,๘๕๐ 
๒๔,๔๐๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทวชิาการ 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๒๖,๙๐๐ 
๘,๓๔๐ 
๗,๑๔๐ 

๔๓,๖๐๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๕๘,๓๙๐ 
๒๒,๑๔๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๓๑,๔๐๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๔๓,๘๑๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ปฏิบตัิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคณุวฒิุ 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภททั่วไป 

 บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

๒๑,๐๑๐ 
๔,๘๗๐ 

๓๘,๗๕๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๕๔,๘๒๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดบั ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน อาวโุส ทกัษะพิเศษ 
 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม  เป็นธรรม  และได้มาตรฐาน  โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน  ฐานะการคลังของประเทศ  ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ  
ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน  และปัจจัยอ่ืนที่จําเป็น  สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  และกําหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 

แบบค่ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไดร้ับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่ 

ค่ำสั่งกรม................................................... 

ที่............../.......................... 

เรื่อง  ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงท่ีได้รับกำรปรับใหม่ 

------------------------------ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงปรับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับ
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..............................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) .............................................................  
          (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) ...............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอย่ำง) 

บัญชีรำยละเอียดกำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงที่ได้รับกำรปรับใหม่ 
แนบท้ำยค่ำสั่ง .............................................. ที่ ........../ ..................... ลงวันที่ ................................................ 

ล่ำดับ
ที ่

ชื่อ/นำมสกุล 
ต่ำแหน่งและส่วนรำชกำร 

เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมำยเหตุ 
สังกัด/ต่ำแหน่ง ต่ำแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ 

 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 
 
 
 
นางสาว ............................ 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 

ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
 
ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
ผู้อ านวยการ 
 
นิติกร 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 
 
 
 

อ านวยการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

 
 

ปฏิบัติการ 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

สูง 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ช านาญงาน 
 

 
 

๒๓๐ 
 

๓๒๐ 
 
 
 
 

๓๕๐ 
 

๗๒๐ 
 

๔๒๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๓,๙๖๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๕,๒๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๒๙.๕๑ 
 
 
 

๘๔๐.๑๓ 

 
 

๒๐,๘๐๐ 
 

๑๗,๖๘๐ 
 
 
 
 

๖๕,๕๙๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๗,๕๒๐ 

 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 

(ก) 
 

(ก) 
 

(ข) 

หมำยเหตุ (ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ ๒.๑ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามขอ้ ๒.๒ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  



 
(ส ำเนำ) 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
 ต ำแหน่ง (เอกสำรแนบท้ำย ๑ – ๖) 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. ได้อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๖ ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ำหนดฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ
กำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ 
ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ดังนั้น เพ่ือให้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ท้ำยพระรำชบัญญัติ ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง และก ำหนด
ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง  ตั้งแต่รอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนี้ 

๑. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๑  

๒. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๒  

๓. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๓ 

๔. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที ่๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๔ 

 

ด่วนที่สดุ 



 - ๒ - 

๕. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๕ 

๖. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๖ 

อนึ่ง ส ำนักงำน ก.พ. ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS/PPIS) รุ่น ๕.๐ 
ฉบับที่ ๕.๐.๐.๓๗ ขึ้นไป เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำงต้นแล้ว โดยส่วนรำชกำร
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ http://dpis.ocsc.go.th/service/downloads  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

 
 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๔๒, ๘๘๒๗, ๘๘๒๓, ๘๘๒๖ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 

 

http://dpis.ocsc.go.th/service/downloads


ส่ิงทีส่่งมาด้วย

ระดบั อัตรา
๖๔,๗๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๔,๗๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๕๙,๓๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๙,๓๕๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๘,๔๒๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๔๑๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๐,๓๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๓๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๖,๘๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๘๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๖,๐๓๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๐๒๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๗,๐๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๗,๐๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๗,๖๒๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๗,๖๑๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๓๕๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๓๔๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๑๒๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๑๑๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๕,๕๐๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๕,๔๙๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๒,๖๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๖๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๒๙,๕๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๒๙,๕๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๒,๗๒๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๒,๗๑๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๓,๗๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๗๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ประเภทต าแหน่ง ชว่งเงนิเดอืนระดบั

อาวโุส

ช านาญงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

เอกสารแนบท้าย ๑

ปฏบิัติงาน

ต้น

สูง

อ านวยการ
สูง

ต้น

ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

บริหาร

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

ฐานในการค านวณ

ปฏบิัติการ

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ



ระดบั อัตรา
๖๖,๐๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๖,๐๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๐,๕๕๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๐,๕๔๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๙,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๑,๒๐๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๑,๑๙๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๗,๙๖๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๙๕๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๗,๑๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๑๕๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๘,๐๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๐๓๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๘,๓๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๘,๓๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๙๐๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๘๙๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๕๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๕๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๖,๖๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๖,๖๐๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๒๙๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๒๘๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๑๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๑๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๑๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๑๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๐๐๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๙๙๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๒
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๗,๓๗๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๗,๓๖๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๑,๗๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๑,๗๖๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๐,๓๘๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๗๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๐๓๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๐๒๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๙,๑๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๑๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๘,๓๑๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๘,๓๐๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๐๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๐๐๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๑๕๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๑๔๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๘,๔๖๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๘,๔๕๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๙๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๘๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๗,๗๕๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๗,๗๔๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๙๖๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๙๕๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๗๗๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๗๖๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๖๕๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๖๔๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๒๘๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๒๗๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๓
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๘,๗๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๘,๗๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๑,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๑,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๘๘๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๘๗๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๓๑๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๓๐๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๙,๔๘๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๔๗๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๙๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๙๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๙๔๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๙๓๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๐๓๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๐๒๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๓๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๒๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๔,๖๔๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๔,๖๓๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๑,๓๙๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๑,๓๘๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๑๓๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๑๒๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๕๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๕๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๔
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๖๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๖๖๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๗๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๗๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๐๒๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๐๑๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๘๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๘๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๕
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๘๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๙๖๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๙๕๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๒๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๒๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๕,๒๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๕,๒๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๖
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

แบบค่าสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ที่ได้รับการปรับใหม ่
 

ค่าสั่ง................................................... 
ที่..................../...................... 

เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงท่ีได้รับการปรับใหม่ 
 

------------------------------------- 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จึงปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ที่ได้รับ 
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ...........................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) ..................................................... ...... 
             (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) .............................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ 
แนบท้ายค่าสั่ง ......................................... ที่ .........../........................... ลงวันที่ ..................................................... 

 

ล่าดับ
ที ่

ชื่อ/นามสกุล 
หน่วยงานการศึกษาและต่าแหน่ง 

เงินเดือน 
ค่าตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมายเหตุ สังกัด/ต่าแหน่ง ต่าแหน่งประเภท ระดับ ต่าแหน่ง
เลขที่ 

 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 

 
 
 

นาย........................................... 
 

นาย........................................... 
 

นางสาว..................................... 
 

นางสาว..................................... 
 
 
 

ส านัก...................... 
กลุ่มงาน.................. 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

นิติกร 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 

 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

ทั่วไป 
 
 

 
 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติการ 
 

ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 
 
 

 
 
 

32,000 
 

20,000 
 

35,220 
 

17,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

840.13 

 
 
 

32,000 
 

20,800 
 

37,520 
 

17,680 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ก) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ(ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บญัชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามญัตามข้อ 2.1 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

   (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ 2.2 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 


