
             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์     โทร.  1883        
ที่  อว 67.05.1(1)/ว. 281              วันที่       6       มิถุนายน  2565     
เรื่อง  ขอให้พิจารณาและแจ้งผลการเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงนิรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว                                            
         สังกัดส านักงานอธิการบดี (เดิม)          
 
เรียน  อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้อ านวยการส านักงาน / ผู้อ านวยการกอง 
 
   ด้วย ขณะนี้ถึงก าหนดระยะเวลาในการเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภท
ชั่วคราว กลุ่มต าแหน่งสายงานเทียบเท่าต าแหน่งข้าราชการ และกลุ่มสายงานเทียบเท่าต าแหน่งลูกจ้างประจ า  ในสังกัด
ส านักงานอธิการบดี (เดิม) โดยอิงตามอัตราเงินเดือนข้าราชการซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารบุคคลส าหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 37 และข้อ 38 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถเลื่อนขั้นค่าจ้าง
เป็นอัตราร้อยละของอัตราค่าจ้างได้ ทั้งนี้ตามแนวทางการเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภท
ชั่วคราว สังกัดส านักงานอธิการบดี (เดิม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
     
  งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ จึงขอให้หน่วยงานของท่านด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ 
  (1) พิจารณาการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ของพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และ
ประเภทชั่วคราว กลุ่มต าแหน่งสายงานเทียบเท่าต าแหน่งข้าราชการ และกลุ่มสายงานเทียบเท่าต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
ซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
อธิการบดี (เดิม) โดยเลื่อนตามแนวทางการเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว สังกัด
ส านักงานอธิการบดี (เดิม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่แนบ (ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเดียวกับปีที่ผ่านมา) 
  (2) แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามแบบบัญชีการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว สังกัดส านักงานอธิการบดี (เดิม) ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งให้   
ง า นบ ริ ห า รบุ ค คล แล ะท ะ เ บี ยนป ระ วั ติ  ก อ ง ท รั พ ยา ก รมนุ ษย์  ภ า ย ใน วั นที่  2 5  ก ร กฎ าคม  2565                            
ทาง E-Mail : kittykate16@windowslive.com เพื่องานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ จะได้จัดท าค าสั่งเลื่อน
ค่าจ้างต่อไป 
 
  ทั้งนี้ สามารถ Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb เลือกหัวข้อประมวลระเบียบด้านบุคคล เลือกหัวข้อพนักงาน (พนักงานเงินรายได้) 
และเลือกหัวข้อการเลื่อนค่าจ้าง และขอให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนามรับรองการเลื่อนค่าจ้างใน
บัญชีฯ ดังกล่าวด้วย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการตามแนวปฏิบัติข้างต้นด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ ์ ชัชวาลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb


 
แนวทางการเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว                                                 

สังกัดส านักงานอธิการบดี (เดมิ) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
 

1. ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราวในสังกัด ตามรอบความดี ณ 1 มิ.ย. – 31 พ.ค. ของปีถัดไป     
โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามรอบความดี ดังนี้ 
  (1) รอบที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 
  (2) รอบที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป 

2. การเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว ให้เลื่อนปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่          
1 ตุลาคม 

3. การเลื่อนค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงสุดของอัตรา
ค่าจ้างตามบัญชีการปรับอัตราค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว ที่จะได้รับการเลื่อนค่าจ้างต้องอยู่ในหลักเกณฑ์การ
เลื่อนค่าจ้าง โดยอนุโลมตามที่ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

5. การพิจารณาการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า และประเภทชั่วคราว ให้เลื่อนค่าจ้างโดย
แยกตามกลุ่มต าแหน่ง ดังนี้ 
  (1) กลุ่มต าแหน่งสายงานเทียบเท่าต าแหน่งข้าราชการ ให้พิจารณาเลื่อนค่าจ้างเป็นร้อยละ โดยให้เลื่อน
ร้อยละ 2 และร้อยละ 4 จากอัตราค่าจ้างเดิมที่ได้รับอยู่ในปีงบประมาณ 2565  
  (2) กลุ่มต าแหน่งสายงานเทียบเท่าต าแหน่งลูกจ้างประจ า ให้พิจารณาเลื่อนค่าจ้างเป็นขั้นตามบัญชีอัตรา
ค่าจ้างที่กระทรวงการคลังก าหนดตามเดิม จากอัตราค่าจ้างเดิมที่ได้รับอยู่ในปีงบประมาณ 2563 และตามหนังสือด่วนที่สุด 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ อว 67.05.1(1)/132 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562  
 
 
   

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ - สกลุ อตัราค่าจ้าง ใหจ้้างต่อโดยไมเ่พิ่ม

ล าดับที่ พนกังานเงินรายได้  ประเภทประจ า  ต าแหนง่ อตัรา วันเร่ิมจ้าง ปจัจุบนั / บาท โดยเพิ่มค่าจ้างใหไ้ด้รับ จ านวนเงิน ค่าจ้างใหไ้ด้รับอตัรา หมายเหตุ

ที่ได้รับการพจิารณาเพิ่ม / ไมเ่พิ่มค่าจ้าง เลขที่ ในอตัราร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น/บาท ค่าจ้างเดือนละ / บาท

หมายเหต ุ: ผู้ลงนามจะตอ้งเปน็ผู้บงัคับบญัชาสุงสุดของหน่วยงานเท่าน้ัน

                                      รองอธิการบดี ..................................................................................................

                                                   ( .........................................................................)

บญัชกีารพิจารณาเลื่อนค่าจา้งพนักงานเงินรายได ้ ประเภทประจ า  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (กลุ่มต าแหน่งสายงานเทยีบเทา่ต าแหน่งขา้ราชการ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแตว่ันที่  1   ตลุาคม 2565  ถึง  30  กันยายน  2566)

หน่วยงาน .......................................................................................

ใหจ้้างต่อ

                                  ลงนาม .......................................................................................



ชื่อ - สกลุ อตัราค่าจ้าง ใหจ้้างต่อโดยไมเ่พิ่ม

ล าดับที่ พนกังานเงินรายได้  ประเภทชั่วคราว  ต าแหนง่ อตัรา วันเร่ิมจ้าง ปจัจุบนั / บาท โดยเพิ่มค่าจ้างใหไ้ด้รับ จ านวนเงิน ค่าจ้างใหไ้ด้รับอตัรา หมายเหตุ

ที่ได้รับการพจิารณาเพิ่ม / ไมเ่พิ่มค่าจ้าง เลขที่ ในอตัราร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น/บาท ค่าจ้างเดือนละ / บาท

หมายเหต ุ: ผู้ลงนามจะตอ้งเปน็ผู้บงัคับบญัชาสุงสุดของหน่วยงานเท่าน้ัน

รองอธิการบดี...................................................................................................................

                                  ลงนาม ........................................................................................

ใหจ้้างต่อ

บญัชกีารพิจารณาเลื่อนค่าจา้งพนักงานเงินรายได ้ ประเภทชั่วคราว  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (กลุ่มต าแหน่งสายงานเทยีบเทา่ต าแหน่งขา้ราชการ )

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแตว่ันที่  1   ตลุาคม 2565  ถึง  30  กันยายน  2566)

หน่วยงาน .......................................................................................

                                                   ( .........................................................................)



ชื่อ - สกลุ อตัราค่าจ้าง ใหจ้้างต่อโดยไมเ่พิ่ม

ล าดับที่ พนกังานเงินรายได้  ประเภทชั่วคราว  ต าแหนง่ อตัรา วันเร่ิมจ้าง ปจัจุบนั / บาท โดยเพิ่มค่าจ้างใหไ้ด้รับ จ านวนขั้น ค่าจ้างใหไ้ด้รับอตัรา หมายเหตุ

ที่ได้รับการพจิารณาเพิ่ม / ไมเ่พิ่มค่าจ้าง เลขที่ ในอตัราเดือนละ ที่เพิ่มขึ้น ค่าจ้างเดือนละ / บาท

                                      รองอธิการบดี .......................................................................................................

หมายเหต ุ: ผู้ลงนามจะตอ้งเปน็ผู้บงัคับบญัชาสุงสุดของหน่วยงานเท่าน้ัน

บญัชกีารพิจารณาเลื่อนค่าจา้งพนักงานเงินรายได ้ ประเภทชั่วคราว  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (กลุ่มต าแหน่งสายงานเทยีบเทา่ต าแหน่งลกูจา้งประจ า)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแตว่ันที่  1   ตลุาคม 2565  ถึง  30  กันยายน  2566)

หน่วยงาน .......................................................................................

ใหจ้้างต่อ

                                  ลงนาม ..........................................................................

                                               ( .........................................................................)


