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กฎ  ก.ร. 
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  และมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ก.ร.  จึงออกกฎ  ก.ร.  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ร.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในกฎ  ก.ร.  นี้ 
“ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 
“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ข้าราชการรัฐสภา

สามัญแต่ละประเภท  แต่ละสายงาน  และแต่ละระดับได้รับตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ร  กําหนด  หารด้วยสอง  
เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะนําไปใช้คิดฐานในการคํานวณ 

“ฐานในการคํานวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะนําไปใช้ในการคิดคํานวณเพื่อเล่ือนเงินเดือน
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญแต่ละประเภท  แต่ละสายงาน  และแต่ละระดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการคํานวณระดับล่าง  ได้แก่  ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่  ก.ร.  กําหนดกับค่ากลาง 
หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน  ได้แก่  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.ร.  กําหนดกับค่ากลาง 
หารด้วยสอง 
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ในกรณีที่คํานวณตามวิธีดังกล่าวแล้ว  มีผลทําให้ฐานในการคํานวณระดับล่างของระดับตําแหน่ง
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ํากว่าหรือเท่ากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหน่งที่ต่ํากว่าซ่ึงอยู่ถัดลงไป  
ก.ร.  อาจปรับฐานในการคํานวณระดับล่างของระดับตําแหน่งที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้  โดยต้อง 
นําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเล่ือนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ําถึงค่ากลาง   
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ร.  ปรับให้สอดคล้องกับฐาน 
ในการคํานวณด้วย 

ขอ้ ๓ ให้ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  ๔๒  เป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือน
เงินเดือน 

ข้อ ๔ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  นี้  และให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนดตามมาตรา  ๕๙  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เล่ือนได้ไม่เกินวงเงินที่ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเล่ือนเงินเดือน  ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ร.  กําหนด   
โดยให้สอดคล้องกับวงเงินที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ส่วนราชการตามกฎ  ก.พ.  ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 

การเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญแต่ละคนในแต่ละคร้ัง  ให้เล่ือนได้ไม่เกินเงินเดือนขั้นสูง 
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

การเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยมิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แต่ใช้วิธีการหารเฉล่ีย 
เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญทุกคนได้รับการเล่ือนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระทํามิได้ 

การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญแต่ละคนในแต่ละครั้ง  ให้เล่ือนได้ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละหกของฐานในการคํานวณ  และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนประกาศอัตราร้อยละ
ของฐานในการคํานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อเล่ือนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการ 
ทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือน 

การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเล่ือนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
ข้อ ๕ การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติให้เล่ือนปีละสองครั้ง  ดังนี้ 
(๑) ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเล่ือนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เล่ือน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เล่ือน 
(๒) ครั้งที่สอง  เป็นการเล่ือนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง  โดยให้เล่ือน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๖ ให้  ก.ร.  กําหนดค่ากลาง  ฐานในการคํานวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ร.  นี้ 
ข้อ ๗ ผลการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญแต่ละคนในแต่ละคร้ัง  ให้ผู้บังคับบัญชา

ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
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การแจ้งผลการเล่ือนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเล่ือนฐาน
ในการคํานวณ  จํานวนเงินที่ได้รับการเล่ือน  และเงินเดือนที่พึงได้รับเม่ือได้รับการเล่ือนตามผลการเล่ือน
เงินเดือนนั้น 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือนให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เล่ือนเงินเดือนให้ผู้นั้น
ทราบด้วย 

ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละคร้ังต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใช่
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา  สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมา  สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่มาทํางานสายเกินจํานวนยี่สิบหกครั้ง 

(๑๐) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึง 
วันลาตาม  (๗)  หรือ  (๘)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซ่ึงจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไม่เกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
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(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว  ให้นับเฉพาะวันทําการ 
ข้อ ๙ ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  ให้นําข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน   

การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ  และข้อควรพิจารณาอ่ืนมาประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงโอน  เล่ือนตําแหน่ง  ย้าย  สับเปล่ียนหน้าที่  ไปช่วยราชการ 
ในต่างส่วนราชการ  ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด 
หรือไปช่วยงานในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครึ่งปี
ที่แล้วมาของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
หรือถูกส่ังให้ไปทําการใดซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้น 
กลับมาปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพจิารณาส่ังให้มีการคํานวณเพื่อหาอัตรา
เงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเม่ือกลับมาปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  ก.ร.  
กําหนด 

ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  
และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทํา
ให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถ้าถูกส่ังไม่เล่ือนเงินเดือน
มาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ  จะส่ังไม่เล่ือนเงินเดือน
ซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทําให้การ
เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  นี้ 
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นเสียใหม่ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  นี้ 

ข้อ ๑๕ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนเงินเดือนแต่ผู้นั้น 
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชา 
ผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่  
๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
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ข้อ ๑๖ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือนเงินเดือนแต่ผู้นั้น 
ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่  ๑  เมษายน  หรือ  ๑  ตุลาคม  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือน
เงินเดือนส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้น 
ถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่งที่ 
ดํารงอยู่แล้ว  หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ํากว่าเงินเดือนขั้นสูง
ของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนส่ังเล่ือนเงินเดือนให้ผู้นั้น
เป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เล่ือนเงินเดือนตั้งแตว่ันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเล่ือนเงินเดือนตาม 
กฎ  ก.ร.  นี้  แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเล่ือน
เงินเดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้น  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนนําเสนอ  ก.ร.  
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย  ถ้า  ก.ร.  เห็นชอบด้วยจึงจะส่ังเล่ือนเงินเดือนได้ 

ข้อ ๑๙ ในวันที่กฎ  ก.ร.  นี้ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เล่ือน
เงินเดือน  แต่ต้องรอการเล่ือนเงินเดือนไว้เพราะเหตุที่ได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่กฎ  ก.ร.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจส่ังเล่ือนเงินเดือนมีคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ 
ผู้นั้นที่รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทใด  ระดับใด   
ยังมีผลใช้บังคับอยู่  คําว่า  “เงินเดือนขั้นต่ํา”  ตามกฎ  ก.ร.  นี้  ให้หมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์
ประธานรัฐสภา 
ประธาน  ก.ร. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้  กฎ  ก.ร.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ประพฤติตนอยู่ในประมวลจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของทางราชการได้รับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามควรแก่กรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  สมควรกําหนดให้การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นไปตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ  และการประพฤติตน   
จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ร.  น้ี 


