
ค ำถำม-ค ำตอบ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรได้รับอัตรำค่ำจ้ำงสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูง 

ของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 

ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ท่ี กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560 

 

(1)   ค ำถำม การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 

 ค ำตอบ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่                   

18 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูง

กว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยในส่วนของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้อาศัย

อ านาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 

2537 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่า

อัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 
 
(2)   ค ำถำม หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เม่ือใด 

 ค ำตอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)   
 
(3)   ค ำถำม หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 

2560 ได้ปรับอัตราค่าจ้างไปอย่างไร 

 ค ำตอบ เดิม  ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการจะได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน                  

ในวันที่ 1 เมษายน, 1 ตุลาคม ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนกว่าจะได้รับอัตรา

ค่าจ้างขั้นสูงสุด (ค่าจ้างตัน) ในส่วนที่เกินกว่านั้นจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระ เบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ

เงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

  ใหม่  ลูกจ้างประจ าสามารถได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง             

ในแต่ละระดับ ดังนี้  

1. ต ำแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงไว้ในบัญชีแต่ละกลุ่ม 

ให้ได้รับค่ำจ้ำงสูงข้ึนต่อไปจนถึงอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงสุดของบัญชีในกลุ่มนั้น ๆ เช่น 

ตัวอย่างของบัญชีกลุ่มที่ 1 ต าแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 1 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 30 

อัตราค่าจ้าง 16,650 บาท ต าแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 2  อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 32 

อัตราค่าจ้าง 17,880 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่อไปจนถึงขั้นที่ 37 อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท 

ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มที่ 1  

ตัวอย่าง ... 



ตัวอย่างของบัญชีกลุ่มท่ี 2  (ไม่มี) 
ตัวอย่างของบัญชีกลุ่มท่ี 3  
ต าแหน่งพนักงานธุรการระดับ 3 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 31 อัตราค่าจ้าง 34,110 
บาท ต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 33 อัตราค่าจ้าง
36,450 บาท ต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4/หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 35 
อัตราค่าจ้าง 39,050 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่อไปจนถึงขั้นที่ 37  อัตราค่าจ้าง                
41,610 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มที่ 3 
ตัวอย่างของบัญชีกลุ่มท่ี 4 
ต าแหน่งผู้ควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน ระดับ ท3/หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 24.5 
อัตราค่าจ้าง 65,310 บาท ต าแหน่งนักบิน ระดับ ท3 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน)  ขั้นที่ 25.5 
อัตราค่าจ้าง 67,560 บาท ต าแหน่งช่างเครื่องบิน ท3/หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้น
ที่ 26.5 อัตราค่าจ้าง 69,800 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่อไปจนถึงขั้นที่ 28.5 อัตราค่าจ้าง 
74,310 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มที่ 4 
ยกเว้น ต าแหน่งช่างจัดสถานที่พิธีการ ระดับ ช 2 ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ใช้อัตราค่าจ้าง
ขั้นสูงของบัญชีกลุ่มที่ 4 ขั้นที่ 16 อัตราค่าจ้าง 46,470 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป 
จนถึงขั้นที่ 19.5 อัตราค่าจ้าง 54,170 บาท ซึ่งเทียบเท่าอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของข้าราชการ
ต าแหน่งประเภททั่วไป (ข้ันสูงสุด 54,840 บาท) 

 
ข้อ 2 ต ำแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดให้ใช้อัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงสุด                 
ของบัญชีแต่ละกลุ่ ม  ให้ ได้ รับค่ ำจ้ ำ งขั้ นสู งขึ้ นต่อไป จนถึ ง อัตรำค่ ำจ้ ำ งขั้ นสู งที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ ในกลุ่มบัญชีถัดไป (โดยเทียบขั้นใกล้เคียง
ในทำงท่ีสูงกว่ำของกลุ่มบัญชีถัดไป) 
ตัวอย่างที่  1 บัญชีกลุ่มที่ 1 ต าแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๒ /หัวหน้า อัตราค่าจ้างขั้นสูง                  
(ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 3๗ อัตราค่าจ้าง ๒1,010 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชี                 
กลุ่มที่ 1) ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป (โดยให้เทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชี                  
ที่ 2) จนถึงบัญชีกลุ่มที่  2 ขั้นที่ 30 อัตราค่าจ้าง 25,670 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นที่
กระทรวงการคลังก าหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ)  
ตัวอย่างที่   2 บัญชีกลุ่ มที่  2 ต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ๒ อัตราค่าจ้ างขั้นสู ง                  
(ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 30 อัตราค่าจ้าง 25,670 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชี                 
กลุ่มที่ 2) ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป (โดยให้เทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชี                  
ที่ 3) จนถึงบัญชีกลุ่มที่  3 ขั้นที่ 31 อัตราค่าจ้าง 34,110 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นที่
กระทรวงการคลังก าหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ)  

- 2 - 

ตัวอย่าง ... 



ตัวอย่างที่  3 บัญชีกลุ่มที่ 3 ต าแหน่งใดที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ใช้บัญชีกลุ่มที่ 3 อัตรา
ค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 37 อัตราค่าจ้าง 41,610 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้าง ขั้นสูงสุด              
ของบัญชีกลุ่มที่ 3) ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป (โดยให้เทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชี
ที่ 4) จนถึงบัญชีกลุ่มที่  4 ขั้นที่ 16 อัตราค่าจ้าง 46,470 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นที่
กระทรวงการคลังก าหนดของระดับถัดไป 1 ระดับ) 
ตัวอย่างที่ 4 ต าแหน่งนักบินและผู้ควบคุมหน่วยการบินระดับ 3/หัวหน้า ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ใช้บัญชีกลุ่มที่ 4 อัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 28.5 อัตราค่าจ้าง 74,310 
บาท ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไปจนถึงขั้นที่ 29.5 อัตราค่าจ้าง 76,800 บาท  (โดยขยายเพดาน
อัตราค่าจ้างขั้นสูงจ านวน 1 ขั้น เพ่ือใช้เป็นขั้นวิ่งของต าแหน่งดังกล่าว) ซึ่งเทียบเท่าอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงสุดของข้าราชการต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

(4)  ค ำถำม อัตราค่าจ้างที่กระทรวงการคลังก าหนด หมายถึงอัตราใด และปัจจุบันก าหนดไว้ที่ใด 
 ค ำตอบ อัตราค่าจ้างที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
 
(5)  ค ำถำม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้าง                
ขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ไว้อย่างไร 

 ค ำตอบ  
อัตราค่าจ้างขั้นสูงเดิม 

(ว 47, ว 337) 
อัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้าง 

ขั้นสูงของต าแหน่ง (ว 27) 
หมายเหตุ 

กลุ่มท่ี ขั้นที่ ขั้นสูง กลุ่มท่ี ขั้นที่ ขั้นสูง  
1 30 16,650 1 37 21,010 1.1 
1 32 17,880 1 37 21,010 1.1 
1 37 21,010 2 30 25,670 1.2 
2 30 25,670 3 31 34,110 1.2 
3 31 34,110 3 37 41,610 1.1 

3 33 36,450 3 37 41,610 1.1 

3 35 39,050 3 37 41,610 1.1 

3 37 41,610 4 16 46,470 1.2 

4 16 46,470 4 19.5 54,170 ยกเว้น 

4 24.5 65,310 4 28.5 74,310 1.1 

4 25.5 67,560 4 28.5 74,310 1.1 

4 26.5 69,800 4 28.5 74,310 1.1 

4 28.5 74,310 4 29.5 76,800 เพ่ิมเติม 
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(6) ค ำถำม  ... 



(6)   ค ำถำม ในวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ (1 ตุลาคม 2559) ส่วนราชการต้องด าเนินการ       

อย่างไร 

 ค ำตอบ ส่วนราชการต้องยกเลิกค าสั่งให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และแก้ไขค าสั่ง            

เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ ารายนั้น (ตามรอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 

1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) 

   

 (7)  ค ำถำม ลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์นี้ จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ           

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับ                   

เงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 อีกหรือไม่ 

 ค ำตอบ เมื่อลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของต าแหน่งที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการนี้ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง

ถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เช่น พนักงาน

ทั่วไป ระดับ 2 เมื่อได้รับอัตราค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) ขั้นที่ 37 อัตราค่าจ้าง 

21,010 บาท แล้วจึงได้รับค่าตอบแทนพิเศษฯ 

 

(8)  ค ำถำม หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ครอบคลุมถึงลูกจ้างประจ าที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งก่อนวันที่                 

1 ตุลาคม 2559 หรือไม่  

  ค ำตอบ ไม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559  

 

(9)  ค ำถำม หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ใช้บังคับกับลูกจ้างประจ าที่ค่าจ้างตันและเกษียณอายุในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

  ค ำตอบ ไม่ เนื่องจากผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะได้รับการเลื่อนขั้นในวันที่ 

30 กันยายน 2559 แต่หลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559   

 

(10)  ค ำถำม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ลูกจ้างประจ ารายนาย ก. ด ารงต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 1 

อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 2 % (ได้รับการประเมินเลื่อนขั้นค่าจ้างครึ่งขั้น) 

ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ได้รับการปรับระดับชั้นเป็นพนักงานธุรการระดับ ส 2 อัตรา

ค่าจ้าง 21,500 บาท ต่อมากระทรวงการคลังได้เวียนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจ า            

ของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ส่วนราชการต้องด าเนินการอย่างไร 
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ค ำตอบ ... 



  

 ค ำตอบ ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ยกเลิกค าสั่งให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และแก้ไขค าสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

 ของลูกจ้างประจ า (ตามรอบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) จากอัตราค่าจ้างของบัญชีกลุ่มที่ 1 ขั้นที่ 37 อัตรา 

 ค่าจ้าง 21,010 บาท เป็นบัญชีกลุ่มที่ 2 ขั้นที่ 24.5 อัตราค่าจ้าง 21,500 บาท (ผลการ 

 ประเมินครึ่งขั้น) 

2. แก้ไขค าสั่งการแต่งตั้งลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่ (กรณีการปรับระดับชั้น) ตั้งแต่ 

 วันที่ 1 มีนาคม 2560 จากต าแหน่งพนักงานธุรการระดับ 1 เป็นพนักงานธุรการระดับ 2  

 อัตราค่าจ้าง 21,500 บาท (อัตราค่าจ้างเท่าเดิม) 

 

 

 
                                               

- 5 - 


