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ระเบียบกระทรวงกลาโหม 

วา่ดว้ยการพิจารณาบาํเหน็จประจาํปีของขา้ราชการทหาร 
พ.ศ.๒๕๔๔ 

--------------------------- 

 โดยที#เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าดว้ยการพิจารณาบาํเหน็จประจาํปีของ
ขา้ราชการทหารใหเ้หมาะสมยิ#งขึ*น จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนี*  
 ขอ้ ๑ ระเบียบนี* เ รียกว ่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการ พิจารณาบาํเหน็จ
ประจาํปีของขา้ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๔“ 
 ขอ้ ๒ ระเบียบนี*ใหใ้ชบ้งัคบัตั*งแต่วนัที# ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยการพิจารณาบาํเหน็จประจาํปีของขา้ราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๕๓๙ 
 บรรดาระเบียบ หรือคาํสั#งอื#นใดในส่วนที#มีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบนี*  หรือซึ# งขดัหรือแยง้กบั
ระเบียบนี* ใหใ้ชร้ะเบียบนี*แทน 
 ขอ้ ๔ ในระเบียบนี*  
  ๔.๑ “ส่วนราชการ”  หมายความวา่ หน่วยขึ*นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทพับก 
กองทพัเรือ และกองทพัอากาศ 
  ๔.๒ “ขา้ราชการทหาร”  หมายความวา่ ทหารประจาํการ และขา้ราชการกลาโหม
พลเรือนที#บรรจุในตาํแหน่งอตัราทหาร 
  ๔.๓ “ปี”  หมาความวา่ ปีงบประมาณ 
  ๔.๔ “ครึ# งปีแรก”  หมายความวา่ ระยะเวลาตั*งแต่วนัที# ๑ ตุลาคม ถึงวนัที# ๓๑ 
มีนาคม 
  ๔.๕ “ครึ# งปีหลงั”  หมายความวา่ ระยะเวลาตั*งแต่ ๑ เมษายน ถึงวนัที# ๓๐ 
กนัยายน 
  ๔.๖ “ครึ# งปีที#แลว้มา”  หมายความว่า ระยะเวลาครึ# งปีแรกหรือครึ# งปีหลงัที#
ผ่านมา แลว้แต่กรณี 
  ๔.๗ “การพิจารณาบาํเหน็จประจาํปี” หมายความว่า การพิจารณาเลื#อนชั* น
เงินเดือนเป็นบาํเหน็จความชอบประจาํปีตามผลการปฏิบติังานและผลสัมฤทธิ? ของงาน 
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 ขอ้ ๕ ก า ร พ ิจ า ร ณ า บํ า เ ห น ็จ ประจาํปี ให้ผูบ้ งัคบับญัชาและหรือผูที้#ไดร้ับ
มอบหมาย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการทหารปีละสองครั* งตามที#
ส่วนราชการกาํหนด 
 ขอ้ ๖ การเลื#อนชั*นเงินเดือนของขา้ราชการทหารใหเ้ลื#อนปีละสองครั* ง ดงันี* 
  ๖.๑ ครั* งที#หนึ#ง  ครึ# งปีแรก  เลื#อนวนัที# ๑ เมษายนของปีที#ไดเ้ลื#อน 
  ๖.๒ ครั* งที#สอง  ครึ# งปีหลงั เลื#อนวนัที# ๑ ตุลาคมของปีถดัไป 
 ขอ้ ๗ ขา้ราชการทหารที#จะไม่ไดรั้บการเลื#อนชั*นเงินเดือน ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี*  
  ๗.๑ ไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์การพิจารณาไดเ้ลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งขั*น ตามขอ้ ๘ หรือ
หนึ#งขั*น ตามขอ้ ๙ 
  ๗.๒ มีความประพฤติเป็นที#เสื#อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะหรือนาํความ
เดือดร้อนยุง่ยากมาสู่ผูบ้งัคบับญัชา 
  ๗.๓ ถูกลงทณัฑห์รือลงโทษตามหลกัเกณฑที์#ส่วนราชการกาํหนด 
  ๗.๔ กระทาํความผิด บกพร่องในหน้าที# หรือมีความประพฤติส่อเจตนาไปในทาง
เกียจคร้าน ซึ# งผูบ้งัคบับญัชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบาํเหน็จประจาํปีเห็นสมควรไม่ใหเ้ลื#อนชั*นเงินเดือน 
 ขอ้ ๘ ขา้ราชการทหารซึ#งจะไดรั้บการพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งขั*น ในแต่ละครั* ง ตอ้ง
อยูใ่นหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี*  
  ๘.๑ ในครึ# งปีที#แลว้มาไดป้ฏิบติังานตามหนา้ที#ดว้ยความสามารถ และดว้ยความ
อุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ# งผูบ้งัคบับัญชาและหรือผูที้#ได้รับมอบหมาย ได้
พิจารณาประเมิน ตามขอ้ ๕ แลว้ เห็นวา่อยูใ่นเกณฑที์#สมควรจะไดเ้ลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งขั*น 
  ๘.๒ ในครึ# งปีที#แลว้มาจนถึงวนัออกคาํสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือน ตอ้งไม่ถูกลงทณัฑ์
ทางวินยั หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที#เกี#ยวกบัการปฏิบติัหน้าที#ราชการ หรือ
ผลประโยชน์ของทางราชการ ซึ# งมิใช่ความผดิที#ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 ในกรณีที#ขา้ราชการทหารผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ที#สมควรไดเ้ลื#อนชั*นเงินเดือน และไดถู้กงด
เลื#อนชั*นเงินเดือนเพราะถูกสั#งลงทณัฑ์หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั*นมาแล้ว ให้
ผูบ้งัคบับญัชาเลื#อนชั*นเงินเดือนประจาํครึ# งปีต่อไปให้ผูน้ั*น ตั*งแต่วนัที# ๑ เมษายน หรือวนัที# ๑ ตุลาคม ของ
ครั* งที#จะไดเ้ลื#อน เป็นตน้ไป 
  ๘.๓ ในครึ# งปีที#แลว้มาตอ้งไม่ถูกสั#งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
  ๘.๔ ในครึ# งปีที#แลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
  ๘.๕ ในครึ# งปีที#แลว้มาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี#
เดือน การนบัเวลาราชการใหน้บัเป็นเดือน 
  ๘.๖ ในครึ# งปีที#แลว้มาตอ้งไม่ลาหรือมาทาํงานสายเกินจาํนวนครั* งที#หวัหนา้ส่วน
ราชการกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวก่้อนแลว้ โดยคาํนึงถึงลกัษณะงานและสภาพทอ้งที#อนัเป็นที#ตั*งของแต่
ละส่วนราชการ 
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  ๘.๗ ใ น ค รึ# ง ปี ที# แ ล้ว ม า ตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน โดยมีวนัลาไม่เกิน
ยี#สิบสามวนั แต่ไม่รวมถึงวนัลาตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยการลา ดงัต่อไปนี*  
   ๘.๗.๑ ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวนัลาที#มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการลา ดงัต่อไปนี*  
   ๘.๗.๒ ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
   ๘.๗.๓ ลาป่วยซึ# งจาํเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกนัไม่เกินหกสิบวนัทาํการ 
   ๘.๗.๔ ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหน้าที#
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหนา้ที# 
   ๘.๗.๕ ลาพกัผอ่น 
   ๘.๗.๖ ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
  การนบัจาํนวนวนัลาไม่เกินยี#สิบสามวนัสําหรับวนัลากิจ และวนัลาป่วยที#ไม่ใช่วนัลา
ป่วยตามขอ้ ๘.๗.๔  ใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 
 ขอ้ ๙ ขา้ราชการทหารซึ#งจะไดรั้บพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนหนึ#งขั*นในแต่ละครั* ง ตอ้งเป็น
ผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑที์#จะไดรั้บการพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งขั*น ตามขอ้ ๘ และอยูใ่นหลกัเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ#งหรือหลายประการ ดงัต่อไปนี*ดว้ย 
  ๙.๑ ปฏิบัติงานตามหน้าที#ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัน
ก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลดียิ#งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตวัอยา่งที#ดีได ้
  ๙.๒ ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเริ#มในเรื#องใดเรื#องหนึ#งหรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐ์
สิ#งใดสิ#งหนึ#งซึ# งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการไดด้าํเนินการตามความคิดริเริ#มหรือ
ไดรั้บรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือสิ#งประดิษฐน์ั*น 
  ๙.๓ ปฏิบติังานตามหน้าที#ที#มีสถานการณ์ตรากตรําเสี#ยงอนัตรายมาก หรือมีการ
ต่อสู้ที#เสี#ยงต่อความปลอดภยัของชีวติเป็นกรณีพิเศษ 
  ๙.๔ ปฏิบติังานที#มีภาระหนา้ที#หนกัเกินกวา่ระดบัตาํแหน่ง จนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ที#ของตนเป็นผลดีดว้ย 
  ๙.๕ ปฏิบติังานตามตาํแหน่งหน้าที#ดว้ยความตรากตรําเหน็ดเหนื#อยยากลาํบาก
เป็นพิเศษ และงานนั*นไดผ้ลดียิ#ง เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  ๙.๖ ปฏิบติังานที#ไดรั้บมอบหมายใหก้ระทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ#งจนสาํเร็จ
เป็นผลดียิ#งแก่ประเทศชาติ 
 ขอ้ ๑๐ การพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนขา้ราชการทหาร ตามขอ้ ๘ และขอ้ ๙ ให้
ผูบ้งัคบับญัชาและหรือผูที้#ไดรั้บมอบหมาย นาํผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานที#
ไดด้าํเนินการ ตามขอ้ ๕ มาเป็นหลกัในการพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนครั* งที#หนึ# งและครั* งที#สอง โดย
พิจารณาประกอบกบัขอ้มูลการลา พฤติกรรมการมาทาํงาน การรักษาวินยั การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการ
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เป็นขา้ราชการทหาร  และขอ้ควรพิจารณาอื#น ๆ ของผูน้ั*น แลว้รายงานผลการพิจารณานั*น พร้อมดว้ย
ขอ้มูลดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั*น จนถึงผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือน 
 ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ# ง ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดับชั*นที#ได้รับรางานเสนอ
ความเห็นเพื#อประกอบการพิจารณาของผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนดว้ย 
 ขอ้ ๑๑ การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสัมฤทธิ? ของงาน ให้นบัช่วงเวลาการปฏิบติั
ราชการ และการปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ ตามขอ้ ๘.๗.๖  ในครึ# งปีที#แลว้มาเป็นเกณฑ ์เวน้แต่ผู ้
อยูใ่นหลกัเกณฑ◌์ ตามขอ้ ๘.๕ ใหน้บัช่วงเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่สี# เดือน เป็นเกณฑพ์ิจารณา 
 ในกรณีที#ขา้ราชการทหารผูใ้ด ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือไดรั้บ
มอบหมายให้ปฏิบติังานนอกเหนือหน้าที#หรืองานพิเศษอื#นใด หรือลาไปปฏิบติังานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  ตามขอ้ ๘.๗.๖  หรือการรับโอนขา้ราชการต่างกระทรวง ทบวง กรม มารับราชการในส่วน
ราชการสังกดักระทรวงกลาโหม ให้นาํผลการปฏิบติังานและผลสัมฤทธิ? ของงานในช่วงเวลาการปฏิบติั
ราชการและการปฏิบติังานของผูน้ั*นทุกตาํแหน่งและทุกแห่งในครึ# งปีที#แลว้มา มาประกอบการพิจารณาดว้ย 
 ขอ้ ๑๒ ในการพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนแต่ละครั* ง ให้ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูที้#ไดรั้บมอบหมาย ตามขอ้ ๑๐ ถา้เห็นว่า ขา้ราชการทหารผูใ้ดอยูใ่น
หลกัเกณฑ์ที#จะไดรั้บการพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งขั*น ตามขอ้ ๘ และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น
ขา้ราชการทหาร ให้เลื#อนชั*นเงินเดือนให้แก่ผูน้ั*นหนึ#งขั*น ถา้เห็นวา่ผูน้ั*นมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นหลกัเกณฑ ์
ตามขอ้ ๙ ดว้ย ก็ใหเ้ลื#อนชั*นเงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั*นครึ# งขั*น 
 ในกรณีที#ขา้ราชการทหาร ผูไ้ดรั้บการเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งปีแรกไม่ถึงหนึ# งขั*น ถา้ในการ
พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งปีหลงั ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานครึ# งปีแรก
กบัครึ# งปีหลงัรวมกนัแลว้ เห็นวา่มีมาตรฐานสูงกวา่การที#จะไดรั้บการเลื#อนชั*นเงินเดือนหนึ#งขั*นสําหรับปีนั*น 
ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนอาจมีคาํสั#งให้เลื#อนชั*นเงินเดือนรวมทั*งปีของขา้ราชการทหารผูน้ั*นเป็นจาํนวน
หนึ#งขั*นครึ# งได ้ แต่ผลการปฏิบติังานในรอบปีของขา้ราชการทหารผูน้ั*นจะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ#ง หรือหลายประการดงัต่อไปนี*ดว้ย 
  ๑๒.๑ ปฏิบติังานตามหนา้ที#ไดผ้ลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม 
  ๑๒.๒ ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเริ#มในเรื#องใดเรื#องหนึ# ง หรือไดค้น้ควา้ หรือ
ประดิษฐสิ์#งใดสิ#งหนึ#งซึ# งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  ๑๒.๓ ปฏิบติังานตามหนา้ที#ที#มีสถานการณ์ตรากตรําเสี#ยงอนัตราย หรือมีการต่อสู้
ที#เสี#ยงต่อความปลอดภยัของชีวติ 
  ๑๒.๔ ปฏิบติังานที#มีภาระหนา้ที#ที#หนกัเกินกวา่ระดบัตาํแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการ และปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ที#ของตนเป็นผลดีดว้ย 
  ๑๒.๕ ปฏิบติังานตามตาํแหน่งหน้าที#ดว้ยความตรากตรําเหน็ดเหนื#อย ยากลาํบาก 
และงานนั*นไดผ้ลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
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  ๑๒.๖ ปฏิบัติงานที# ได้ รับ มอบหมายให้กระทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ# งจน
สาํเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ 
 ในกรณีที#ขา้ราชการทหารผูใ้ดมีผลการปฏิบตัิงานอยูใ่นเกณฑ์ที#ควรจะไดร้ับการเลื#อนชั*น
เงินเดือนครึ# งป◌แีรกหนึ#งขั*น แต่ไม่อาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนหนึ#งขั*นให้ไดเ้พราะมีขอ้จาํกดักบัจาํนวนเงินที#จะ
ใชเ้ลื#อนชั*นเงินเดือนของส่วนราชการนั*น ถา้ในการเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งปีหลงัขา้ราชการทหารผูน้ั*นมีผลการ
ปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์ไดรั้บการเลื#อนชั*นเงินเดือนหนึ# งขั*นอีก และไม่มีขอ้จาํกดัเกี#ยวกบัจาํนวนเงินที#จะใช้
เลื#อนชั*นเงินเดือนในคราวนั*น ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนอาจมีคาํสั#งให้เลื#อนชั*นเงินเดือนรวมทั*งปีของ
ขา้ราชการทหารผูน้ั*นเป็นจาํนวนสองขั*นได ้
 ขอ้ ๑๓ การพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งปีให้แก่ขา้ราชการทหาร ซึ# งในครึ# งปีที#แลว้มา
ไดรั้บอนุญาตให้ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ ตามขอ้ ๘.๗.๖  ให้ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*น
เงินเดือนพิจารณาสั#งเลื#อนไดค้รั* งละไม่เกินครึ# งขั*น เมื#อผูน้ั*นกลบัมาปฏิบติัหน้าที#ราชการ โดยให้สั#งเลื#อน
ยอ้นหลงัไปในแต่ละครั* งที#ควรจะไดเ้ลื#อน ทั*งนี* ใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที#หวัหนา้ส่วนราชการกาํหนด 
 ขอ้ ๑๔ การพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนของขา้ราชการทหารที#ถูกสอบสวนทางวินยั หรือ
คดีอาญา หรือผูที้#ถูกฟ้อง หรือตอ้งหาวา่กระทาํความผดิในคดีอาญา 
  ๑๔.๑ ผูที้#ถูกสอบสวนทางวนิยั 
   ๑๔.๑.๑ กรณีที#มิไดถู้กสั#งพกัราชการ  ผูบ้งัคบับญัชาเลื#อนชั*นเงินเดือนได้
เมื#อการสอบสวนเสร็จสิ*นปรากฎวา่ไดก้ระทาํความผิด ให้งดเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#การสอบสวนเสร็จ
สิ*น 
   ๑๔.๑.๒ กรณีที#ถูกสั#งพกัราชการ 
    ๑๔.๑.๒.๑ ในระหวา่งพกัราชการใหร้อการเลื#อนชั*นเงินเดือนไว้
ก่อน 
    ๑๔.๑.๒.๒ การสอบสวนเสร็จสิ*นปรากฏว ่าไม่ไดก้ระทํา
ความผิด และผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั#งใหก้ลบัคืนตาํแหน่งหรือเทียบเท่าตั*งแต่วนัสั#งพกัราชการ 
    การเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#ถูกสั#งพกัราชการ ถา้มีเวลารับ
ราชการ นบัตั*งแต่วนัที# ๑ ตุลาคม หรือวนัที# ๑ เมษายน ถึงวนัสั#งพกัราชการไม่น้อยกว่าสี# เดือนแลว้แต่
กรณี ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนเช่นเดียวกบัขา้ราชการทหารทั#วไป 
    การเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#กลบัเขา้รับราชการ ถา้มีเวลารับ
ราชกรนับตั*งแต่วนักลบัเขรั้บราชการถึงวนัที# ๓๐ กนัยายน หรือวนัที# ๓๑ มีนาคม ไม่น้อยกว่าสี# เดือน
แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนเช่นเดียวกบัขา้ราชการทหารทั#วไป 
    ๑๔.๑.๒.๓ การสอบสวนเสร็จสิ*นปรากฏวา่ ไดก้ระทาํความผิด 
และผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั#งใหก้ลบัเขา้รับราชการตั*งแต่วนัที#ออกคาํสั#ง ให้งดเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#ถูกสั#ง
พกัราชการ สาํหรับการเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#กลบัเขา้รับราชการ ถา้มีเวลารับราชการนบัตั*งแต่วนักลบั
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เขา้รับราการถึงวนัที# ๓๐ กนัยายน หรือวนัที# ๓๑ มีนาคม ไม่นอ้ยกวา่สี# เดือน แลว้แต่กรณีให้พิจารณา
เลื#อนชั*นเงินเดือนไดไ้ม่เกินครึ# งขั*น 
  ๑๔.๒ ผูที้#ถูกสอบสวนทางคดีอาญาหรือผูที้#ถูกฟ้องหรือตอ้งหาว่ากระทาํความผิดใน
คดีอาญา 
   ๑๔.๒.๑ กรณีที#มิไดถู้กสั#งพกัราชการ ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาเลื#อนชั*น
เงินเดือนได ้ และเมื#อการสอบสวนเสร็จสิ*นหรือคดีถึงที#สุดแลว้ ปรากฏวา่ไดก้ระทาํความผิดหรือแมไ้ม่ได้
ความวา่ไดก้ระทาํความผดิแต่มีมลทินหรือมวัหมอง ใหง้ดเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#การสอบสวนเสร็จสิ*น
หรือคดีถึงที#สุด เวน้แต่ความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที#กระทาํดว้ย
ความจาํเป็น บนัดาลโทสะ หรือเพื#อป้องกนัสิทธิของตนหรือของผูอื้#น ซึ# งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ถา้ศาลรอการกาํหนดโทษ หรือกาํหนดโทษ แต่รอการลงโทษไว ้ หรือลงโทษจาํคุกและปรับแต่
โทษจาํคุกให้ยก หรือลงโทษจาํคุกและปรับแต่โทษจาํคุกให้รอการลงโทษไว ้ และความผิดนั*นมิไดมี้ส่วน
แห่งการกระทาํความผิด หรือมีการกระทาํอยา่งอื#น ซึ# งอยูใ่นหลกัเกณฑ์การงดเลื#อนชั*นเงินเดือนตามที#ส่วน
ราชการกาํหนด ผูบ้งัคบับญัชาจะพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนใหก้็ได ้
   ๑๔.๒.๒ กรณีที#ถูกสั#งพกัราชการ 
    ๑๔.๒.๒.๑ ในระหวา่งพกัราชการใหร้อการเลื#อนชั*นเงินเดือนไว้
ก่อน 
    ๑๔.๒.๒.๒ เมื#อการสอบสวนเสร็จสิ*นหรือคดีถึงที#สุด ปรากฏว่า
ไม่ได้กระทาํความผิดและไม่มีมลทินหรือมวัหมอง และผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั#งให้กลบัคืนตาํแหน่งเดิมหรือ
เทียบเท่าตั*งแต่วนัสั#งพกัราชการใหพ้ิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนเช่นเดียวกบัขอ้ ๑๔.๑.๒.๒ 
    ๑๔.๒.๒.๓ เมื#อการสอบสวนเสร็จสิ*นหรือคดีถึงที#สุด ปรากฏว่า
ไม่ไดค้วามว่าได้กระทาํความผิดแต่มีมลทินหรือมวัหมอง และผูบ้งัคบับญัชาได้สั#งให้กลบัเขา้รับราชการ
ตั*งแต่วนัที#ออกคาํสั#งใหง้ดเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#ถูกสั#งพกัราชการ สาํหรับการเลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# ง
ปีที#สั#งใหก้ลบัเขา้รับราชการ ใหพ้ิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนเช่นเดียวกบัขอ้ ๑๔.๑.๒.๒ วรรคสาม 
    ๑๔.๒.๒.๔ เมื#อการสอบสวนเสร็จสิ*นหรือคดีถึงที#สุด ปรากฏวา่
ไดก้ระทาํความผิดแต่ศาลรอการกาํหนดโทษ หรือกาํหนดโทษแต่รอการลงโทษไว ้ หรือลงโทษจาํคุกและ
ปรับแต่โทษจาํคุกให้ยก หรือลงโทษจาํคุกและปรับแต่โทษจาํคุกให้รอการลงโทษไว ้ และความผิดนั*นไม่
เกี#ยวกบัการปฏิบติัหนา้ที#ราชการ หรือผลประโยชน์ของทางราชการ และผูบ้งัคบับญัชาไดส้ั#งให้กลบัเขา้
รับราชการตั*งแต่วนัที#ออกคาํสั#งให้งดเลื#อนชั*นเงินเดือนตั*งแต่ครึ# งปีที#ถูกสั#งพกัราชการ  สําหรับการเลื#อน
ชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#กลบัเขา้รับราชการ ถา้มีเวลารับราชการนบัตั*งแต่วนักลบัเขา้รับราชการ ถึงวนัที# ๓๐ 
กนัยายน หรือวนัที# ๓๑ มีนาคม ไม่นอ้ยกวา่สี# เดือนแลว้แต่กรณี ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนไดไ้ม่เกินครึ# ง
ขั*น 
 ขอ้ ๑๕ ในกรณีที#ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือน พิจารณาเห็นสมควรเลื#อนชั*นเงินเดือนให้
ขา้ราชการทหารผูใ้ด แต่ผูน้ั*นจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฏหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ
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ขา้ราชการ ให้ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนสั#ง เลื #อนชั*นเงินเดือนเพื #อประโยชน์ในการคํานวณ
บาํเหน็จบาํนาญให้ผูน้ั*น ในวนัที# ๓๐ กนัยายน ในครึ# งปีสุดทา้ยก่อนที#จะพน้จากราชการ 
 ขอ้ ๑๖ ในกรณีที#ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือน พิจารณาเห็นสมควรเลื#อนชั*นเงินเดือนให้
ขา้ราชการทหารผูใ้ด แต่ผูน้ั*นไดต้ายหรือหลงัวนัที# ๑ เมษายน หรือวนัที# ๑ ตุลาคม หรือออกจากราชการไม่
วา่ดว้ยเหตุใด ๆ หลงัวนัที# ๑ เมษายน หรือวนัที# ๑ ตุลาคม แต่ก่อนที#จะมีคาํสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนในแต่ละ
ครั* ง ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนจะสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนให้ผูน้ั*นยอ้นหลงัไปถึงวนัที# ๑ เมษายน หรือ
วนัที# ๑ ตุลาคมของครึ# งปีที#จะไดเ้ลื#อนนั*นก็ได ้ แต่ถา้ผูน้ั*นไดพ้น้จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฏหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาขา้ราชการไปก่อนที#จะมีคาํสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือน เพื#อประโยชน์ในการคาํนวณ
บาํเหน็จบาํนาญ ผูมี้อาํนาจสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนจะสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนให้ผูน้ั*นยอ้นหลงัไปถึงวนัที# ๓๐ 
กนัยายน ของครึ# งปีสุดทา้ยที#จะไดเ้ลื#อนนั*นก็ได ้
 ขอ้ ๑๗ ขา้ราชการทหารผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที#จะเลื#อนชั*นเงินเดือนไดค้รึ# งขั*น ตามขอ้ 
๘ เนื#องจากขาดคุณสมบติัเกี#ยวกบัระยะเวลาปฏิบติัราชการ การลาหรือการมาทาํงานสายตามที#หวัหนา้ส่วน
ราชการกาํหนดขึ*นเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวแ้ลว้ แต่ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาเห็นสมควรเลื#อนชั*นเงินเดือน
ให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วนราชการเพื#อพิจารณาอนุมติัให้สั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนเป็น
การเฉพาะรายได ้
 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ#ง ขา้ราชการทหารผูใ้ดไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์ที#จะเลื#อนชั*นเงินเดือนได้
ตามระเบียบนี*  แต่หวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาเห็นสมควรเลื#อนชั*นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณี
พิเศษ ให้เสนอ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมเพื#อพิจารณาอนุมติัให้สั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนเป็นการเฉพาะ
รายได ้
 ขอ้ ๑๘ ขา้ราชการทหารตํ#ากวา่ชั*นสัญญาบตัรโดยไม่มีคุณวุฒิในครึ# งปีใด ให้พิจารณาเลื#อนชั*น
เงินเดือน ดงันี* 
  ๑๘.๑ ผูที้#เลื#อนฐานะขึ*นเป็นชั*นสัญญาบตัรที#เลื#อนฐานะขั*นเป็นชั*นสัญญาบตัร ให้
พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือน ดงันี*  
  ๑๘.๒ ผูที้#เลื#อนฐานะขึ*นเป็นชั*นสัญญาบตัรโดยมีคุณวุฒิในครึ# งปีใด หากไดรั้บ
เงินเดือนเพิ#มขึ*นจากเดิมตามคุณวุฒิให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนได้ต่อเมื#อมีเวลารับราชการในตาํแหน่ง
อตัราใหม่ ในครึ# งปีที#แลว้มาไม่นอ้ยกวา่สี# เดือน ส่วนผูที้#ไม่ไดรั้บเงินเดือนเพิ#มขึ*นจากเดิม ให้พิจารณาเลื#อน
ชั*นเงินเดือนเป็นบาํเหน็จประจาํปีไดเ้ช่นเดียวกบัผูที้#เลื#อนฐานะขึ*นเป็นชั*นสัญญาบตัรโดยไม่มีคุณวุฒิ ตาม
ขอ้ ๑๘.๑ 
 ขอ้ ๑๙ การพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนของผูที้#ยา้ยสังกดั 
  ๑๙.๑ ผูที้#ยา้ยสังกดัในวนัที# ๑ เมษายน หรือวนัที# ๑ ตุลาคม แลว้แต่กรณีให้หน่วยตน้
สังกดัใหม่ดาํเนินการออกคาํสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนครึ# งปีที#แลว้มา ตามผลการพิจารณาของหน่วยตน้สังกดัเดิม 
  ๑๙.๒ ผูที้#ยา้ยสังกดัในระหวา่งครึ# งปีแรก หรือครึ# งปีหลงั ให้หน่วยตน้สังกดัใหม่
นาํผลการปฏิบติังานที#ผา่นมาของผูน้ั*นจากหน่วยตน้สังกดัเดิมมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
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 ขอ้ ๒๐ ก า ร พ ิจ า ร ณ า เ ลื #อ น ชั *น เงินเดือนของผูที้#ไปศึกษาเพิ #มเติมในสถานศึกษา
ภายในประเทศ ให้ปฏิบติั ดงันี* 
  ๒๐.๑ ผูที้#ทางราชการส่งไปศึกษา 
   ๒๐.๑.๑ ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนไดไ้ม่เกินครั* งละครึ# งขั*น โดยให้นาํผล
การศึกษามาประกอบการพิจารณาดว้ย เวน้แต่ผูที้#ศึกษาในหลกัสูตรหลกั หากสอบตกหรือไม่ไดผ้ล หรือไม่
ผา่น หรือพน้จากการศึกษาก่อนจบหลกัสูตร โดยมิใช่ความจาํเป็นของทางราชการ ให้พิจารณาไม่เลื#อนชั*น
เงินเดือนในครึ# งปีที#แลว้มา 
   ๒๐.๑.๒ ผูที้ #พน้จากการศึกษาก่อนจบหลกัสูตรหากเนื#องมาจากการ
เจ็บป่วย โดยตนเองมิไดก่้อขึ*น และแพทยข์องส่วนราชการกระทรวงกลาโหมไม่นอ้ยกวา่สามนาย ตรวจ
รับรองวา่ป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อไป ใหพ้ิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนไดไ้ม่เกินครึ# งขั*น 
   ๒๐.๑.๓ หลกัสูตรการศึกษาใดจะถือวา่เป็นหลกัสูตรหลกั ให้ส่วนราชการ
เป็นผูพ้ิจารณากาํหนด 
  ๒๐.๒ ผูที้#ขออนุญาตลาไปศึกษาในเวลาราชการ ให้รอการเลื#อนชั*นเงินเดือนไวก่้อน
จนกวา่จะกลบัเขา้มารับราชการต่อไป จึงให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนที#รอไวไ้ม่เกินครั* งละครึ# งขั*น โดยให้
นาํผลการศึกษามาประกอบการพิจารณาดว้ย หากผลการศึกษาในครึ# งปีใดสอบตก หรือไม่ไดผ้ล หรือไม่
ผา่น หรือพน้จากการศึกษาก่อนจบหลกัสูตร โดยมิใช่ความจาํเป็นของทางราชการ ให้พิจารณาไม่เลื#อนชั*น
เงินเดือนในครึ# งปีที#แลว้มา 
 ขอ้ ๒๑ ผูที้#ไปศึกษา ตามขอ้ ๒๐ หากการศึกษานั*นมีโอกาสที#จะไดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
และผูน้ั*นแจง้ความจาํนงวา่ไม่ขอรับการเลื#อนชั*นเงินเดือนระหวา่งที#ศึกษาอยู ่ก็ให้ไดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิ  
ตั*งแต่วนัที#รับราชการในตาํแหน่งหนา้ที#หลกัที#ตอ้งใชว้ชิาชีพนั*น 
 ขอ้ ๒๒ การพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนของผูที้#ไปศึกษาเพิ#มเติมในสถานศึกษาต่างประเทศให้
ปฏิบติัดงันี*  
  ๒๒.๑ ผูที้#ทางราชการส่งไปศึกษา 
   ๒๒.๑.๑ ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนไดไ้ม่เกินครั* งละครึ# งขั*น โดยให้นาํ
ผลการศึกษามาประกอบการพิจารณาดว้ย เวน้แต่ผูที้#ศึกษาในหลกัสูตรหลกั หากสอบตกหรือไม่ไดผ้ล 
หรือไม่ผา่น หรือถอนตวัจากการศึกษาก่อนจบหลกัสูตรโดยมิใช่ความจาํเป็นของทางราชการ ให้พิจารณาไม่
เลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#แลว้มา 
   ๒๒.๑.๒ ผูที้#ถอนตวัจากการศึกษาก่อนจบหลกัสูตร หากเนื#องมาจากการ
เจบ็ป่วยโดยตนเองมิไดก่้อขึ*น ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนไดไ้ม่เกินครึ# งขั*น แต่ตอ้งให้แพทยต์รวจและ
รับรองว่าป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อได ้และใหผู้มี้หนา้ที#ดูแลนกัเรียนในต่างประเทศที#ผูไ้ปเขา้รับการศึกษา
อยูน่ั*นเป็นผูรั้บรองวา่ป่วยจนไม่สามารถศึกษาต่อไปได ้
   ๒๒.๑.๓ หลกัสูตรการศึกษาใดจะถือว่าเป็นหลกัสูตรหลกั ให้ส่วนราชการ
เป็นผูพ้ิจารณากาํหนด 
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  ๒๒.๒ ผูที้#ขออนุญาตลาไป ศึกษาให้รอการเลื#อนชั*นเงินเดือนไวก่้อนจนกว่าจะ
กลบัมารับราชการต่อไป จึงให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนที#รอไวไ้ม่เกินครั* งละครึ# งขั*น หากผลการศึกษาใน
ครึ# งปีใดสอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือถอนตวัจากการศึกษาก่อนจบหลกัสูตร โดยมิใช่ความ
จาํเป็นของทางราชการ ให้พิจารณาไม่เลื#อนชั*นเงินเดือนในครึ# งปีที#แลว้มา 
  ๒๒.๓ ผูที้#ทางราชการส่งไปศึกษา ตามขอ้ ๒๒.๑ และผูที้#ขออนุญาตลาไปศึกษา 
ตามขอ้ ๒๒.๒ ถา้การศึกษาไม่สําเร็จตามระยะเวลาที#ไดอ้นุมติัไวเ้ดิม ให้พิจารณาไม่เลื#อนชั*นเงินเดือนใน
ครึ# งปีที#แลว้มาของปีการศึกษาสุดทา้ย เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัขยายเวลาการศึกษา ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือน
จากผลการศึกษาในแต่ละครึ# งปีที#ไดรั้บอนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษา 
 ขอ้ ๒๓ ผูที้#อยู่ในตาํแหน่งประจาํส่วนราชการที#ไม่จาํกัดชั* นยศและจาํนวน ตาํแหน่ง
ผูท้รงคุณวุฒิ ตาํแหน่งผูท้รงคุณวุฒิพิเศษ หรือ ตาํแหน่งสํารองราชการ ให้พิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนได้
เพียงชั*นสูงสุดของระดบัเงินเดือนที#ไดรั้บในขณะนั*น โดยให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์ในขอ้ ๗ ขอ้ ๘ ขอ้
๙ และขอ้ ๑๒ 
 ขอ้ ๒๔  ให้หวัหนา้ส่วนราชการมีอาํนาจอนุมติัการพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนของขา้ราชการ
ทหารในสังกดั 
 ขอ้ ๒๕ การออกคาํสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือน ใหป้ฏิบติัดงันี* 
  ๒๕.๑ ขา้ราชการทหารชั*นสัญญาบตัร ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูอ้อกคาํสั#ง 
  ๒๕.๒ ขา้ราชการทหารตํ#ากวา่ชั*นสัญญาบตัร ให้ผูบ้งัคบับญัชาตั*งแต่ชั*นผูบ้ญัชาการ
กองพล  ผูบ้งัคบัการกองเรือ ผูบ้ญัชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ*นไป เป็นผูอ้อกคาํสั#ง 
 ขอ้ ๒๖ เมื#อได้ออกคาํสั#งเลื#อนชั*นเงินเดือนแลว้ ให้ส่งสําเนาคาํสั#งของขา้ราชการทหารชั*น
สัญญาบตัรไปยงัสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหมสามชุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ้ ๒๗ ขา้ราชการทหารผูใ้ดถูกรอการเลื#อนชั*นเงินเดือนไวก่้อนระเบียบนี* ใชบ้งัคบั เนื#องจาก
อยูใ่นระหวา่งถูกแต่งตั*งคณะกรรมการสอบสวนวา่กระทาํผิดวินยั หรือถูกฟ้องคดีอาญา ถา้การสอบสวนและ
การพิจารณากรณีทางวินยัเสร็จสิ*นลง หรือคดีอาญา ศาลมีคาํพิพากษาเมื#อระเบียบนี* ใช้บงัคบัแลว้ และเป็น
เวลาภายหลงัวนัที# ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนที#รอการเลื#อนไวส้ําหรับผูน้ั*น ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที#กาํหนดในระเบียบนี*  แต่ถา้การสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวินยั 
หรือคดีอาญานั*นเสร็จสิ*นลงก่อนวนัที# ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ การพิจารณาเลื#อนชั*นเงินเดือนที#รอการเลื#อนไว้
สาํหรับผูน้ั*นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที#กาํหนดในระเบียบกระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยการพิจารณา
บาํเหน็จประจาํปีของขา้ราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ขอ้ ๒๘ การเลื#อนชั*นเงินเดือนในวนัที# ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ให้นาํผลการปฏิบติังานและ
ขอ้มูลเกี#ยวกบัการลา พฤติกรรมการมาทาํงาน การรักษาวินยั การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ
ทหาร และขอ้ควรพิจารณาอื#น ตั*งแต่วนัที# ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวนัที# ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ที#ขา้ราชการ
ทหารผูน้ั*นมีอยูก่่อนระเบียบนี*ใชบ้งัคบั และผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณาไวแ้ลว้ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
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ว่าดว้ยการพิจารณาบาํเหน็จประจาํปีของขา้ราชการ ทหาร พ.ศ.๒๕๓๙ มาประกอบการพิจารณาสั#ง
เลื#อนชั*นเงินเดือนตามระเบียบนี* ได ้ ทั*งนี*  สําหรับผูที้#ไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการใหม่ บรรจุกลบั หรือผูที้#
ไดรั้บอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือ ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ที#ราชการมาแลว้นบัถึง
วนัที# ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สี# เดือน 

  ประกาศ   ณ   วนัที#     ๒๕    มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๔ 

    (ลงชื#อ)  พลเอก  ชวลิต   ยงใจยทุธ 
            รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  


