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ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
เรื่อง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 

 
 

เพ่ือใหการบริหารคาตอบแทนตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน  และสิทธิประโยชน 
ของพนักงานราชการมีความเหมาะสม  สอดคลองกับขนาดของงาน  ขีดสมรรถนะ  และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาจึงเห็นควรกําหนดคาตอบแทน
และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๕  วรรคสาม  ของระเบียบคณะกรรมการขาราชการ
ฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  (ก.ร.)  จึงกําหนด
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  เรื่อง  คาตอบแทน
และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“พนักงานราชการ”  หมายความวา  พนักงานราชการตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการ  

ฝายรัฐสภา  วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
“คาตอบแทน”  หมายความวา  เงินเดือนซึ่งจายใหแกพนักงานราชการในการปฏิบัติงานใหแก

สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ตามอัตราที่กําหนดในประกาศนี้ 
“คาตอบแทนพิเศษ”  หมายถึง  เงินที่จายเพิ่มใหกับพนักงานราชการ  เมื่อมีผลการประเมิน  

การปฏิบัติงาน  คุณภาพงาน  และปริมาณงาน  ในระดับดีเดน 
ขอ ๓ หลักการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานราชการ 
(๑) หลักคุณภาพ  เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณเขามา

ปฏิบัติงานภายใตระบบสัญญาจาง 
(๒) หลักความยุติธรรม  เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในโอกาส  ไมเหลื่อมล้ํา  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๓) หลักการจูงใจ  การจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหเพียงพอ  โดยคํานึงถึงคาครองชีพ

ท่ีเปลี่ยนแปลง  คาตอบแทนในภาคเอกชน  อัตราเงินเดือนขาราชการรัฐสภาสามัญ  และฐานะการคลังของ
ประเทศ 
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(๔) หลักความสามารถ  อัตราคาตอบแทนจะจายตามความรูความสามารถ  ขีดสมรรถนะและ
ผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ ๔ อัตราคาตอบแทนพนักงานราชการใหเปนไปตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 
ขอ ๕ ใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนตามบัญชีกลุมงาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) กลุมงานบริการ  ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบขั้น 
 (ก) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ  (ม.ศ. ๓)  หรือ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน  (ม.ศ. ๓)  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.ศ. ๖)  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของบัญชี 

 (ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่  ๔  ของบัญชี 
 (ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่  ๖  
ของบัญชี 

 (ง) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ใหไดรับ
อัตราคาตอบแทนขั้นที่  ๘  ของบัญชี 

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

เฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ  จะตองมีความรู  
ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมตํ่ากวา  ๕  ป  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของบัญชี 

 (ข) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นที่  ๓  
ของบัญชี 

 (ค) ผูไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ใหไดรับ
อตัราคาตอบแทนขั้นที่  ๕  ของบัญชี 

(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป  ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบชวง 
 (ก) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีท่ัวไปหลักสูตร  ๔  ป  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนอัตราต่ําสุด

ของบัญชี 
 (ข) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร  ๕  ป  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ  ๕  

ในแตละชวง  จํานวน  ๒  ชวง  จากอัตราต่ําสุดของบัญชี 
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 (ค) ผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น 
รอยละ  ๕  ในแตละชวง  จํานวน  ๔  ชวง  จากอัตราต่ําสุดของบัญชี 

 (ง) ผูไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น
รอยละ  ๕  ในแตละชวง  จํานวน  ๑๐  ชวง  จากอัตราต่ําสุดของบัญชี 

(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบชวง 
 (ก) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรไมนอยกวา  ๔  ป  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนขั้นต่ํา

ของบัญชี 
 (ข) ผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร  ๕  ป  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ  ๕  

ในแตละชวง  จํานวน  ๒  ชวง  จากอัตราต่ําสุดของบัญชี 
 (ค) ผูไดรับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น  

รอยละ  ๕  ในแตละชวง  จํานวน  ๔  ชวง  จากอัตราต่ําสุดของบัญชี 
 (ง) ผูไดรับวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น  

รอยละ  ๕  ในแตละชวง  จํานวน  ๑๐  ชวง  จากอัตราต่ําสุดของบัญชี 
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  ใหใชบัญชีอัตราคาตอบแทนเปนแบบชวง 
 (ก) ผูไดรับวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณตรงตามลักษณะงาน  ซึ่งลักษณะงาน

ดังกลาวจําเปนตองใชผูมีประสบการณ  ไมตํ่ากวา  ๖  ปสําหรับวุฒิปริญญาตรี  ๔  ปสําหรับวุฒิปริญญาโท  
๒  ปสําหรับวุฒิปริญญาเอก  ตามลําดับ  หรือ 

 (ข) ผูมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมตํ่ากวา  ๑๐  ป  และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในวงการ 

 ท้ังนี้  ใหไดรับคาตอบแทนอัตราต่ําสุดของบัญชี 
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  

ประสบการณ  และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของงานหรือโครงการตามอัตราบัญชี
แนบทายประกาศนี้ 

ในกรณีท่ีจะใหไดรับอัตราคาตอบแทนแตกตางไปจากที่กําหนดในประกาศนี้ใหสวนราชการ
สังกัดรัฐสภาเสนอ  ก.ร.  พิจารณา 
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ขอ ๖ ผูไดรับการวาจางเปนพนักงานราชการซึ่งมีประสบการณตรงตามลักษณะงานในตําแหนง
ท่ีไดรับการวาจาง  ใหไดรับการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น  ดังนี้ 

(๑) กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิคที่มีวุฒิการศึกษา  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้น  ๑  ขั้น  
ตอทุกประสบการณ  ๒  ป  แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน  ๕  ขั้น 

(๒) กลุมงานบริหารทั่วไปและกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  ใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ  ๕  
ตอทุกประสบการณ  ๒  ป  แตใหไดรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไมเกิน  ๕  ชวง 

ขอ ๗ หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป 
ใหพนักงานราชการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

และตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวมาไมนอยกวา  ๘  เดือน  (๑  ตุลาคม  ถึง  ๓๐  
กันยายน)  เพ่ือจูงใจใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี  
ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ของทุกป  โดยใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการ  ดังนี้ 

(๑) กลุมงานบริการและกลุมงานเทคนิค 
 (ก)  พนักงานราชการ  ท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปหนึ่งขั้น  

ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี 
 (ข)  พนักงานราชการ  ท่ีจะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ  ๓ - ๕  ของฐาน  

คาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น  ตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
ท้ังนี้  ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน  มีสัดสวนไดไมเกินรอยละ  ๑๕  

ของจํานวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู  ณ  วันที่  ๑  กันยายน 
(๒) กลุมงานบริหารทั่วไป  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (ก)  พนักงานราชการ  ท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน  จํานวนรอยละ  ๓ - ๕  

จากฐานคาตอบแทนที่ไดรับ  ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี 
 (ข)  พนักงานราชการ   ท่ีจะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ  ๓   ของฐาน

คาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น  ตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
ท้ังนี้  ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน  มีสัดสวนไดไมเกินรอยละ  ๑๕  

ของจํานวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู  ณ  วันที่  ๑  กันยายน 
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ขอ ๘ ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพื่อปรับอัตราคาตอบแทน  เลื่อนขั้นคาตอบแทน  หรือกําหนด  
คาตอบแทนพิเศษ  หากคํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาท  ใหปรับเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท 

ขอ ๙ ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภา  จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนและการไดรับ
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ  ๗ 

ขอ ๑๐ พนักงานราชการในกลุมงานใด  ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางได  
ใหพนักงานราชการผูนั้นไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนในกลุมงานนั้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามหลักการในขอ  ๗  ได 

ขอ ๑๑ ใหพนักงานราชการกลุมงานวิชาชีพเฉพาะและกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  มีสิทธิ  
ไดรับคาตอบแทนวิชาชีพ  คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  และคาตอบแทนอื่น ๆ  ท่ีปฏิบัติงาน
หรือมีลักษณะงานเชนเดียวกับขาราชการรัฐสภาสามัญที่ไดรับคาตอบแทนดังกลาว  ท้ังนี้  สวนราชการสังกัด
รัฐสภาจะตองแจงให  ก.ร.  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  วา  พนักงานราชการตําแหนงใดบางที่ไดรับคาตอบแทน  
หาก  ก.ร.  มิไดแจงการแกไข  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดตอไป 

ขอ ๑๒ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา
วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตามที่สวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด  เวนแตการลาไปศึกษา  
ฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  และการลาติดตาม
คูสมรส 

ขอ ๑๓ ใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด  ไดตาม
หลักเกณฑท่ี  ก.ร.  กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

โภคิน  พลกุล 
ประธาน  ก.ร. 



 
บัญชีกลุมงานบริการ 

ขั้น อัตรา (บาท/เดือน) 

๒๓ ๑๖,๙๒๐ 
๒๒ ๑๖,๑๓๐ 
๒๑ ๑๕,๓๔๐ 
๒๐ ๑๔,๕๕๐ 
๑๙ ๑๓,๗๖๐ 
๑๘ ๑๓,๑๑๐ 
๑๗ ๑๒,๔๗๐ 
๑๖ ๑๑,๘๒๐ 
๑๕ ๑๑,๑๙๐ 
๑๔ ๑๐,๖๕๐ 
๑๓ ๑๐,๑๓๐ 
๑๒ ๙,๖๓๐ 
๑๑ ๙,๑๔๐ 
๑๐ ๘,๗๒๐ 
๙ ๘,๓๐๐ 
๘ ๗,๘๘๐ 
๗ ๗,๔๖๐ 
๖ ๗,๑๑๐ 
๕ ๖,๗๖๐ 
๔ ๖,๔๑๐ 
๓ ๖,๐๖๐ 
๒ ๕,๘๒๐ 
๑ ๕,๕๗๐ 
  

 



 
บัญชีกลุมงานเทคนิค 

ขั้น อัตรา (บาท/เดือน) 
๒๕ ๒๐,๘๘๐ 
๒๔ ๒๐,๐๘๐ 
๒๓ ๑๙,๒๙๐ 
๒๒ ๑๘,๕๐๐ 
๒๑ ๑๗,๗๐๐ 
๒๐ ๑๖,๙๒๐ 
๑๙ ๑๖,๑๓๐ 
๑๘ ๑๕,๓๔๐ 
๑๗ ๑๔,๕๕๐ 
๑๖ ๑๓,๗๖๐ 
๑๕ ๑๓,๑๑๐ 
๑๔ ๑๒,๔๗๐ 
๑๓ ๑๑,๘๒๐ 
๑๒ ๑๑,๑๙๐ 
๑๑ ๑๐,๖๕๐ 
๑๐ ๑๐,๑๓๐ 
๙ ๙,๖๓๐ 
๘ ๙,๑๔๐ 
๗ ๘,๗๒๐ 
๖ ๘,๓๐๐ 
๕ ๗,๘๘๐ 
๔ ๗,๔๖๐ 
๓ ๗,๑๑๐ 
๒ ๖,๗๖๐ 
๑ ๖,๔๑๐ 
  

 



 
บัญชีกลุมงานบริหารทั่วไป 

อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 

สูงสุด ๒๙,๐๘๐ 
ตํ่าสุด ๘,๗๒๐ 

  
 

บัญชีกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 

สูงสุด ๓๗,๓๕๐ 
ตํ่าสุด ๘,๗๒๐ 

  
 

บัญชีกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

อัตรา อัตรา (บาท/เดือน) 

สูงสุด ๕๙,๖๐๐ 
ตํ่าสุด ๑๕,๓๔๐ 

  
 



บัญชีกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ประเภทที่ปรึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ ผลงาน 
อัตราคาตอบแทน 

(บาท/เดือน) 
๑. ระดับสากล สําเร็จการศึกษา เปนที่ยอมรับในวง มีผลงานที่เกี่ยวของกับ ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 
(World Class) จากสถาบันการ การวิชาการในระดับ งาน/โครงการในระดับ  
 ศึกษาชั้นนําของ สากลไมนอยกวา สากลไมต่ํากวา ๕ ช้ิน  
 ตางประเทศใน ๑๐ ป และมีความ   
 สาขาวิชาที่เกี่ยว เชี่ยวชาญรอบรูใน   
 ของกับงาน/ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่   
 โครงการที่จะ เปนประโยชนตองาน   
 ปฏิบัติ    
๒. ระดับประเทศ สําเร็จการศึกษา เปนที่ยอมรับในวง มีผลงานที่เกี่ยวของกับ ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ 
 จากสถาบันการ การวิชาการดานที่ งาน/โครงการในระดับ  
 ศึกษาชั้นนําของ เกี่ยวของในระดับ ประเทศไมต่ํากวา ๕ ช้ิน  
 ตางประเทศหรือ ประเทศไมนอย    
 ในประเทศใน กวา๑๐ ป และ   
 สาขาวิชาที่เกี่ยว มีความเชี่ยวชาญ   
 ของกับงาน/ รอบรูในสาขาวิชา   
 โครงการที่จะ อ่ืน ๆ ที่เปนประโยชน   
 ปฏิบัติ ตองาน   
๓. ระดับทั่วไป สําเร็จการศึกษา เปนที่ยอมรับในวง มีผลงานที่เกี่ยวของกับ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
 จากสถาบันการ การวิชาการดานที่ งาน/โครงการในระดับ  
 ศึกษาชั้นนําของ เกี่ยวของไมนอยกวา ประเทศไมต่ํากวา ๓ ช้ิน  
 ตางประเทศหรือ ๕-๑๐ ป    
 ในประเทศใน    
 สาขาวิชาที่เกี่ยว    
 ของกับงาน/    
 โครงการที่จะ    
 ปฏิบัติ    

 


