
 

 

ถาม-ตอบ 
การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(ตามหนังสือส่านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

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

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. ถาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
และมีสาระส าคัญอย่างไร  

 ตอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีสาระส าคัญ ๓ ประการ คือ  

(๑) การปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ยกเลิกบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับ
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้บัญชีเงินเดือน 
ท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้แทน) 

(๒) การปรับเงินเดือนข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับ
ช านาญการ และผู้ด ารงต าแหน่งต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔ ของอัตราที่ได้รับอยู่เดิม 

(๓) การให้อ านาจคณะรัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับการเยียวยาให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
๒. ถาม บัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีความ

แตกต่างจากบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างไร  

 ตอบ อัตราเงินเดือนขั้นสูง (เพดานเงินเดือน) ของข้าราชการทุกประเภทและทุกระดับต าแหน่งได้รับ 
การปรับเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๑๐ 

   
การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ถาม ส่วนราชการต้องมีค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการทุกคนเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม ่
 ตอบ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้

ยกเลิกบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชี
เงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน ดังนั้น ส่วนราชการจึงต้องมีค าสั่งให้ข้าราชการทุกคนที่เคยได้รับ
เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ผู้ที่บรรจุ
ก่อนวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) ให้มารับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
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๔. ถาม ข้าราชการจะได้รับเงินเดือนในบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไร 
 ตอบ การปรับเงินเดือนของข้าราชการตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ จะแบ่งข้าราชการออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ ๑ : ผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม (ไม่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔) ได้แก่ 

• ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  และประเภททั่วไประดับอาวุโส 
และระดับทักษะพิเศษ 

กลุ่มที่ ๒ : ผู้ทีไ่ด้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ได้แก่ 

• ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการและระดับปฏิบัติการ 
และประเภททั่วไประดับช านาญงานและระดับปฏิบัติงาน 

 
๕. ถาม ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง (เงินเดือนตัน) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม จะได้รับเงินเดือนอย่างไร 

 ตอบ การได้รับเงินเดือนของผู้ที่เงินเดือนตันและได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
จะแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 

กรณีที่ ๑ : ผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม (ไม่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔) 

• ให้น าค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมิน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้น าไปเลื่อนเป็นเงินเดือนมารวมเป็นเงินเดือน ในกรณีมีเศษไม่ถึงสิบบาท 
ให้ปัดเป็นสิบบาท 

กรณีที่ ๒ : ผู้ทีไ่ด้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ 

• ให้น าค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมิน ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้น าไปเลื่อนเป็นเงินเดือนมารวมเป็นเงินเดือน ในกรณีมีเศษไม่ถึงสิบบาท 
ให้ปัดเป็นสิบบาท และ 

• ให้ปรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ ๔ กรณีมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการออกค าสั่งเพ่ือด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ยกเลิกค าสั่ง
การให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ โดยอาจระบุเป็นหมายเหตุในค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นก็ได้ 
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๖. ถาม ข้าราชการผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุใหม่) ในหรือหลังวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะได้รับ 

การปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔ หรือไม ่
 ตอบ ไม่ได้ การได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (บรรจุใหม่) ในหรือหลัง

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันที่บัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ) จะแตกต่างจากการได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้ที่เคย
ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) กล่าวคือ ข้าราชการที่บรรจุใหม่จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่บรรจุเข้ารับราชการรายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิดังกล่าวไม่ได้มีการปรับเพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
ส่วนราชการจึงไม่ต้องมีค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการในหรือหลังวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๗. ถาม ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ และผู้ด ารง
ต าแหน่งต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน ที่บรรจุกลับเข้ารับราชการ
ในหรือหลังวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะได้รับการปรับเงินเดือนอีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับ
อยู่ หรือไม ่

 ตอบ ได้ มี ๒ กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ : บรรจุกลับในวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ มีแนวทางปฏิบัติในการออกค าสั่งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไว้ว่า ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุมีค าสั่งที่มีผลต่อการรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในเรื่องนั้น ๆ แล้วจึงมีค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่
อัตราในบัญชีเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังนั้น เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุออกค าสั่งบรรจุกลับตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุกลับเข้ารับ
ราชการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ หรือ ที่ นร 
๑๐๐๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว จึงออกค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการอีก 
ร้อยละ ๔ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

กรณีที่ ๒ : บรรจุกลับหลังวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุกลับเข้ารับราชการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 

๑๐๐๖/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ หรือที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 
ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือนไว้ว่า หากในระหว่างที่ผู้นั้นออกจากราชการไป ถ้ามีการปรับบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง และคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ในช่วงเวลาใด ก็ให้
ปรับให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวด้วย  ดังนั้น การปรับเงินเดือน
ข้าราชการในกรณีนี้อีกร้อยละ ๔ จึงด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของหนังสือเวียนดังกล่าว 
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๘. ถาม ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ และผู้ด ารง

ต าแหน่งต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน ที่ลาออกจากราชการ 
หรือถูกลงโทษทางวินัยปลดออกหรือไล่ออก โดยค าสั่งมีผลในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะได้รับ 
การปรับเงินเดือนอีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ หรือไม่ 

 ตอบ ไม่ได้ เพราะ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญแล้ว และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จ่ายเงินเดือนได้ถึงวันก่อนถึงก าหนดลาออก หรือวันก่อนวันที่
ระบุในค าสั่งลงโทษทางวินัย แล้วแต่กรณี 
 

๙. ถาม ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ และผู้ด ารง
ต าแหน่งต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน  ที่เสียชีวิตในวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จะได้รับการปรับเงินเดือนอีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ หรือไม่ 

 ตอบ ได้ เพราะ การที่ข้าราชการเสียชีวิตในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดไว้ว่า 
ให้จ่ายเงินเดือนได้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ
ให้แก่ผู้นั้น 
 

๑๐. ถาม ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ และผู้ด ารง
ต าแหน่งต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับช านาญงาน ที่อยู่ระหว่างการลา เช่น 
ลาศึกษา ลาคลอดบุตร หรือลาติดตามคู่สมรส จะได้รับการปรับเงินเดือนอีกร้อยละ ๔ ของ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่ หรือไม่ 

 ตอบ ได้ เพราะ ข้าราชการผู้ที่อยู่ระหว่างการลาประเภทต่าง ๆ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด 
ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๑. ถาม ส่วนราชการใดจะต้องออกค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการผู้ที่โอนหรือย้ายในวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 

 ตอบ ผู้ออกค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการจะต้องเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุในส่วนราชการที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นสังกัดอยู่ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุของส่วนราชการใหม่ที่รับโอน 
หรือย้าย จึงเป็นผู้ออกค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๕ - 
๑๒. ถาม เมื่อผู้มีอ านาจสั่งบรรจุออกค าสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการผู้ใดแล้ว เป็นผลให้เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราวของข้าราชการผู้นั้นเปลี่ยนแปลงไป ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุจะต้องแก้ไขค าสั่งให้ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการผู้นั้น ใช่หรือไม่ 

 ตอบ ใช่ เพราะ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ข้าราชการ 
ผู้ที่ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวจะต้องมีเงินเดือนและเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวรวมกัน 
ไม่เกินเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ดังนั้น เมื่อข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น จึงต้องแก้ไขค าสั่ง 
ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการผู้นั้นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ดังกล่าว 

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


