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กฎ ก.ร.
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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 ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุด กับเงินเดือนสูงสุด ที่ข้าราชการรัฐสภา
สามัญแต่ละประเภท แต่ละสายงาน และแต่ละระดับได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร กําหนด หารด้วยสอง
เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะนําไปใช้คิดฐานในการคํานวณ
“ฐานในการคํานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนําไปใช้ในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
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 มีค่าต่ํากว่าหรือเท่ากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหน่งที่ต่ํากว่าซึ่งอยู่ถัด ลงไป
ก.ร. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับล่างของระดับตําแหน่งที่สูงกว่านั้นเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้ โดยต้อง
นําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
“ช่ ว งเงิ น เดื อ น” หมายความว่ า ช่ ว งของเงิ น เดื อ นระหว่ า งเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ํ า ถึ ง ค่ า กลาง
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.ร. ปรับให้สอดคล้องกับฐาน
ในการคํานวณด้วย
ข้อ ๓ ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๔๒ เป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน
ข้อ ๔ การเลื่อนเงิน เดือนข้ าราชการรัฐสภาสามัญ ให้เ ป็น ไปตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการ
ที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. นี้ และให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร. กําหนดตามมาตรา ๕๙ มาประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนได้ไม่เกิน วงเงิน ที่
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับการจัด สรรให้ใช้ในการเลื่อนเงิน เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. กําหนด
โดยให้สอดคล้องกับวงเงินที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้ส่วนราชการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนขั้นสูง
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยมิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ย
เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระทํามิได้
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัต ราไม่เกิน
ร้อยละหกของฐานในการคํานวณ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตราร้อยละ
ของฐานในการคํานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
ข้อ ๕ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญโดยปกติให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็น การเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เป็น การเลื่อนเงิน เดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๖ ให้ ก.ร. กําหนดค่ากลาง ฐานในการคํานวณ และช่วงเงินเดือนตามกฎ ก.ร. นี้
ข้อ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
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การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนฐาน
ในการคํานวณ จํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อน
เงินเดือนนั้น
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น
ทราบด้วย
ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์
(๓) ในครึ่งปีที่แ ล้ว มาต้องไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ย วกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๖) ในครึ่งปีที่แ ล้ว มาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้ว เป็น เวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่ ง ปีที่ แ ล้ ว มา สํ าหรั บ ผู้ ได้ รั บ อนุญ าตให้ ลาติ ด ตามคู่ ส มรสไปปฏิบั ติ ร าชการหรื อ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่มาทํางานสายเกินจํานวนยี่สิบหกครั้ง
(๑๐) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวัน ลาไม่เกิน ยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึง
วันลาตาม (๗) หรือ (๘) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็น ต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดีย วหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอัน ตรายในขณะปฏิบัติร าชการตามหน้าที่หรือในขณะเดิน ทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
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(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันทําการ
ข้อ ๙ ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น ให้ นํ า ข้ อ มู ล การลา พฤติ ก รรมการมาทํ า งาน
การรัก ษาวินัย การปฏิบัติ ต นเหมาะสมกับการเป็น ข้ าราชการ และข้อ ควรพิจ ารณาอื่น มาประกอบ
การพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการ
ในต่างส่วนราชการ ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด
หรือไปช่วยงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครึ่งปี
ที่แล้วมาของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หรือถูกสั่งให้ไปทําการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้น
กลับมาปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการคํานวณเพื่อหาอัตรา
เงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ร.
กําหนด
ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด
ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นไม่ได้
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณ ฑ์
และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทํา
ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโ ทษ และเป็น การถูกลงโทษจากการกระทําความผิด เดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงิน เดือน
มาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือน
ซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทําให้การ
เลื่อ นเงิ น เดื อนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ใ ดไม่ เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. นี้
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นเสียใหม่
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. นี้
ข้อ ๑๕ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนแต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่
๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
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ข้อ ๑๖ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนแต่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวัน ที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยให้มีผลในวัน ที่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ใดได้รับเงิน เดือนถึงระดับเงิน เดือนขั้น สูง ของตําแหน่ง ที่
ดํารงอยู่แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้นต่ํากว่าเงินเดือนขั้นสูง
ของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น
เป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้น
ข้อ ๑๘ ข้าราชการรัฐ สภาสามัญ ผู้ใดไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับ การเลื่อนเงิน เดือ นตาม
กฎ ก.ร. นี้ แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อน
เงิน เดือนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ ก.ร.
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.ร. เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได้
ข้อ ๑๙ ในวันที่กฎ ก.ร. นี้ใช้บังคับ ถ้าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อน
เงินเดือน แต่ต้องรอการเลื่อนเงินเดือนไว้เพราะเหตุที่ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่กฎ ก.ร. นี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ผู้นั้นที่รอไว้ทั้งหมด
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่ว คราวของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประเภทใด ระดับใด
ยังมีผลใช้บังคับอยู่ คําว่า “เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามกฎ ก.ร. นี้ ให้หมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา
ประธาน ก.ร.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ประพฤติตนอยู่ในประมวลจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิท ธิภาพและเกิดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการได้รับ การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามควรแก่กรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. สมควรกําหนดให้การเลื่อ นเงินเดือ นของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นไปตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ และการประพฤติตน
จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ร. นี้

