
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ

                                 

เ พ่ือใหการบริหารคาตอบแทนตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน  และ                 
สิทธิประโยชนของพนักงานราชการมีความเหมาะสม สอดคลองกับขนาดของงาน ขีดสมรรถนะ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงเห็นควร
กําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ และขอ ๑๕ วรรคสาม ของระเบียบสํานักนายก         
รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนด        
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการไวดังนี้

ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา“ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง         
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ”

ขอ ๒  ในประกาศนี้

“พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

“คาตอบแทน” หมายความวา เงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานราชการในการปฏิบัติ
งานใหแกสวนราชการ ตามอัตราที่กําหนดในประกาศนี้

“คาตอบแทนพิเศษ” หมายถึง  เงินที่จายเพิ่มใหกับพนักงานราชการ เมื่อมีผล         
การประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงาน ในระดับดีเดน

ขอ ๓  หลักการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานราชการ

(๑) หลักคุณภาพ เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ 
เขามาปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง

(๒) หลักความยุติธรรม เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส ไมเหล่ือมล้ํา และ         
ไมเลือกปฏิบัติ

(๓) หลักการจูงใจ การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหเพียงพอ โดยคํานึงถึง 
คาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน และฐานะ 
การคลังของประเทศ

(๔) หลักความสามารถ อัตราคาตอบแทนจะจายตามความรูความสามารถ              
ขีดสมรรถนะและผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอ ๔  อัตราคาตอบแทนพนักงานราชการใหเปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศนี้



๒

ขอ ๕  ใหพนักงานราชการไดรับอัตราคาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน ดังตอไปนี้

(๑) กลุมงานบริการ ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบขั้น
      (ก) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ (ม.ศ. ๓)

หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ. ๓) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. ๖) ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของบัญชี

(ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ใหไดรับอัตราคาตอบแทน       
ขั้นที่ ๔ ของบัญชี

(ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใหไดรับอัตราคาตอบ
แทนขั้นที่ ๖ ของบัญชี

(ง) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ ๘ ของบัญชี

(๒) กลุมงานเทคนิค ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบขั้น
(ก) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในกรณีที่เปนงานที่ตองใช

ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ จะตองมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ํากวา ๕ ป  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของ
บัญชี

(ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใหไดรับอัตรา           
คาตอบแทนขั้นที่ ๓ ของบัญชี

(ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  
ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่ ๕ ของบัญชี

(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนแบบชวง
(ก) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทั่วไปหลักสูตร ๔ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทน     

อัตราต่ําสุดของบัญชี
(ข) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น

รอยละ ๕  ในแตละชวง จํานวน ๒ ชวง จากอัตราต่ําสุดของบัญชี
(ค) ผูไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทน

เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๔ ชวง จากอัตราต่ําสุดของบัญชี
(ง) ผูไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทน

เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๑๐ ชวง จากอัตราต่ําสุดของบัญชี

(๔) กลุมงานวชิาชีพเฉพาะ ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบชวง
(ก) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรไมนอยกวา ๔ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทน

ขั้นต่ําของบัญชี



๓

(ข) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ป ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น     
รอยละ ๕  ในแตละชวง จํานวน ๒ ชวง จากอัตราต่ําสุดของบัญชี

(ค) ผูไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทน
เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๔ ชวง จากอัตราต่ําสุดของบัญชี

(ง) ผูไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และไดรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ       
เวชกรรม ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง จํานวน ๕ ชวง จากอัตราต่ําสุดของ
บัญชี

(จ) ผูไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือปริญญาตรีและไดรับ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรืออนุมัติบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ในแตละชวง 
จํานวน ๑๐ ชวง จากอัตราต่ําสุดของบัญชี

(๕)  กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนแบบชวง
(ก) ผูไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน  

ซึ่งลักษณะงานดังกลาวจําเปนตองใชผูมีประสบการณ ไมต่ํากวา ๖ ปสําหรับวุฒิปริญญาตรี  ๔ ป 
สําหรับวุฒิปริญญาโท ๒ ป สําหรับวุฒิปริญญาเอก ตามลําดับ หรือ

(ข) ผูมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมต่ํากวา ๑๐ ป และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการ

ทั้งนี้ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนอัตราต่ําสุดของบัญชี

(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหไดรับอัตราคาตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ        
การศึกษา ประสบการณ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของงานหรือโครงการตาม
อัตราบัญชีแนบทายประกาศนี้

ในกรณีที่จะใหได รับอัตราคาตอบแทนแตกตางไปจากที่ กําหนดในประกาศนี้             
ใหสวนราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา

ขอ ๖  ผูไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการซึ่งมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน
ในตําแหนงที่ไดรับการวาจาง ใหไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ดังนี้

(๑) กลุมงานบริการและกลุมเทคนิคที่มีวุฒิการศึกษา ใหไดรับอัตราคาตอบแทน      
เพ่ิมขึ้น ๑ ขั้น ตอทุกประสบการณ ๒ ป  แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ขั้น

(๒) กลุมงานบริหารทั่วไปและกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ ใหไดรับอัตราคาตอบแทน      
เพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ตอทุกประสบการณ ๒ ป  แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน ๕ ชวง

ขอ ๗  หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป

ใหพนักงานราชการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมาไมนอยกวา ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง 



๔

๓๐ กันยายน) เพ่ือจูงใจใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและ              
ประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป โดยใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการ  ดังนี้

(๑) กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค
(ก) พนักงานราชการ ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป       

หนึ่งขั้น ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
(ข) พนักงานราชการ ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ ๓-๕ ของฐาน

คาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น ตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน
ทั้งนี้ ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน มีสัดสวนไดไมเกิน

รอยละ ๑๕ ของจํานวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน

(๒) กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) พนักงานราชการ ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน จํานวน        

รอยละ ๓-๕ จากฐานคาตอบแทนที่ไดรับ ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
(ข) พนักงานราชการ ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ ๓ ของฐาน     

คาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น ตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน
ทั้งนี้ ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน มีสัดสวนไดไมเกิน

รอยละ ๑๕ ของจํานวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู ณ วันที่ ๑ กันยายน

ขอ ๘  ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อปรับอัตราคาตอบแทน เล่ือนขั้นคาตอบแทน หรือ
กําหนดคาตอบแทนพิเศษ หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท

ขอ ๙ ใหสวนราชการจัดทําคําส่ังเล่ือนขั้นคาตอบแทนและการไดรับคาตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ ๘

ขอ ๑๐ พนักงานราชการในกลุมงานใด ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ          
ตอสัญญาจางได ใหพนักงานราชการผูนั้นไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนในกลุมงานนั้นตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักการในขอ ๘ ได

ขอ ๑๑  ใหพนักงานราชการกลุมงานวิชาชีพเฉพาะและกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ มี
สิทธิไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ และคาตอบแทนอืน่ๆ ที่
ปฏิบตังิานหรอืมลัีกษณะงานเชนเดยีวกบัขาราชการพลเรอืนทีไ่ดรับคาตอบแทนดงักลาว ทัง้นี ้สวนราชการ
จะตองแจงใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการทราบภายใน ๓๐ วัน วา พนักงานราชการตําแหนง
ใดบางที่ไดรับคาตอบแทน หากคณะกรรมการมิไดแจงการแกไข ใหสวนราชการสามารถดําเนินการใน
เร่ืองดังกลาวไดตอไป



๕

ขอ ๑๒ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่สวนราชการกําหนด เวนแตการลาไปศึกษา ฝกอบรม        
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการลาติดตามคูสมรส

ขอ ๑๓  ใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด
ไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด

ประกาศ ณ วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗

  ลงช่ือ       วิษณุ  เครืองาม
  (นายวิษณุ  เครืองาม)

      รองนายกรัฐมนตรี       
                                                         ประธานคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง

   ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
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