
  บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ      ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 1883 
ที่  อว 67.05.1(1)/ว.                      วันที ่              มกราคม  2566 
เรื่อง  แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวธิีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 1 เมษายน  

   และวันที่ 1 ตุลาคม 

เรียน  คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ์/ 
  ผู้อ านวยการส านักงาน/ผู้อ านวยการกอง 

ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม แล้ว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงขอให้ท่านโปรดด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เห็นชอบ และส่งผลการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ าให้งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการ
ออกค าสั่งให้แล้วเสร็จพร้อมกันโดยเร็ว ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ส่ง ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ส าหรับการเล่ือนค่าจ้าง 
      ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 

ครั้งที่ 2 ส่ง ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ส าหรับการเล่ือนค่าจ้าง 
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 

ส าหรับลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการออกค าสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานแจ้งผลการพิจารณาความดีความชอบของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อมหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการออกค าสั่งให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว     

อนึ่ง ส าหรับระเบียบตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างพร้อมแบบฟอร์มการเลื่อนขั้น และก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินการ สามารถค้นหาข้อมูลและ Download ได้จากเว็บไซต์กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หรือท่ี www.tu.ac.th/org/ofrector/person// เลือกหัวข้อประมวลระเบียบด้านบุคคล เลือกหัวข้อลูกจ้างประจ า และเลือก
หัวข้อการเลื่อนค่าจ้าง หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการตามข้างต้นต่อไปด้วย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้เร่งด าเนินการเกี่ยวกับ
การจดัท าค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างให้แล้วเสร็จพร้อมกันโดยเร็วต่อไป   

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสด์ิ  ชัชวาลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
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1  จ านวนลูกจ้างประจ า = …………….. คน

 โควตาเล่ือน 1  ขั้น    (15 %) = …………….. คน

 หัก        โควตาให้ มธ. 4.5 % = …………….. คน

 หน่วยงานคงเหลือโควตา = …………….. คน

 

2  เล่ือน 1 ขั้น …………….. คน ใช้เงิน …………...…….  บาท

 เล่ือน 0.5 ขั้น …………….. คน ใช้เงิน …………...…….  บาท

 ไม่เล่ือนขั้น …………….. คน

 เงินตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น

 กรณีเล่ือน 1 ขั้น      (4% ของเงินเดือน) …………….. คน

 กรณีเล่ือน 0.5 ขั้น   (2% ของเงินเดือน) …………….. คน

รวมทั้งสิ้น …………….. คน รวมใช้เงนิ …………...…….  บาท

รายชื่อลูกจ้างประจ าทีไ่ด้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น  (โดยจัดเรียงตามล าดบัคะแนน)

ล าดับที่                    ชื่อ - นามสกุล    ต าแหน่งเลขที่

บัญชีสรุปการเลือ่นขัน้ค่าจา้งลูกจา้งประจ า ณ วันที่ 1 เมษายน 2566
หน่วยงาน……………………………………………………..

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2566

ณ 1 ม.ีค. 2566



ล า ค่าจ้าง เพ่ิมค่าจ้าง          ไดเ้ลื่อนขั้น /

ดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง / ระดบั อัตรา ณ 31 ม.ีค. 66 ณ 1 เม.ย. 66           เงินทีใ่ชเ้ลื่อนขั้น หมายเหตุ

ที่ เลขที่ ขั้น (บาท) เป็นขั้น (บาท) 0.5 ขั้น   1 ขั้น 2% 4%

รวมใช้เงิน

 โควตา 1 ขั้น 15 %  ณ วันที่ 1 ม.ีค. 66  รวม ….………. คน โควตาหน่วยงานคงเหลือหลังหกัให ้มธ. ………………  คน หน่วยงานเลื่อน 1 ขั้น รวม…………….  คน

หมายเหตุ  1.  กรณุาเรยีงล าดับเลขที่ ตามอัตราเลขที่ ที่งานบรหิารบคุคลและทะเบยีนประวัติ ได้เวียนแจ้งตามค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าฯ

               2.  ส าหรับผู้ไม่ได้รับการเล่ือนค่าจ้าง  ใหก้รอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ด้วย  พร้อมแจ้งเหตุผลในช่องหมายเหตุ

               3. ผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น ใหก้รอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ด้วย และหากผลการปฏบิติังานสมควรได้รับเงินตอบแทนพเิศษ ใหก้รอกผลการเล่ือนขั้น 2 % หรือ 4 % 

เงินตอบแทน

พิเศษ

บัญชีรายละเอียดการพิจารณาความดีความชอบ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

ลูกจา้งประจ า  หน่วยงาน............................................................



ล า อัตรา เงินเดอืน

ดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง / ระดบั เลขที่ ณ 1 เม.ย. 66 ผลการปฏิบัตงิาน หมายเหตุ

ที่ ขั้น (บาท) 2% (บาท) 4% (บาท)

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น

หมายเหต ุ   กรุณาเรียงล าดับเลขที ่ตามอัตราเลขที ่ทีง่านบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ ได้เวียนแจ้งตามค าส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าฯ

เงินตอบแทนพิเศษ

บัญชรีายชื่อลูกจ้างประจ าผู้ไดร้ับเงินเดอืนเตม็ขั้น ซ่ึงสมควรไดร้ับเงินตอบแทนพิเศษ ณ วันที ่1 เมษายน 2566

กลุ่มลูกจ้างประจ า  หน่วยงาน..............................................................................

สมควรไดร้ับ



ล า อัตรา ค่าจ้าง

ดบั  ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง / ระดบั เลขที่ ปัจจุบัน เหตผุลทีไ่มไ่ดร้ับการเลื่อนค่าจ้าง

ที่ ระดบั (บาท)

หมายเหตุ 1.  ในช่องหมายเหตุ ให้ชี้แจงเหตุผลทีไ่ม่ได้รับการพิจารณาเพิม่ค่าจ้างอย่างละเอียด

2. กรุณาเรียงล าดับเลขที ่ตามอัตราเลขที ่ทีง่านบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ  

                               บัญชรีายชื่อผู้ไมไ่ดร้ับการพิจารณาความดคีวามชอบ ณ วันที ่1 เมษายน 2566

    ได้เวียนแจ้งตามค าส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าฯ   

                    กลุ่มลูกจ้างประจ า  หน่วยงาน  ………………………………………………………………….


