
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎ ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๐ วรรคสามและวรรคสี่ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึง
ออกกฎ ก.พ. ไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑๑  กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
ขอ ๒  ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท สาย

งาน และระดับตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาวใหมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนง 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใด หากไดรับ
คําส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนและมิไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู ไมมีสิทธิไดรับ 
เงินประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ไมไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู เวนแตในกรณีที่ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปและไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่มีลักษณะ 
เปนงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิม ให
ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราเดิมของตําแหนงตอไป 

(๓) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนง และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นไมเต็มเดือนในเดือนใด ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงสําหรับเดือนนั้นตามสวนจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนง
ดังกลาว 

(๔) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนง และไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นเกินหนึ่งตําแหนง ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงสําหรับตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 

(๕) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง และ
ไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทเดียวกันที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง และ
ไดปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงที่ตนไปปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิม
ของตนตอไป 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๘ ก/หนา ๑๓/๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการในตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงตางประเภทกัน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราของตําแหนงเดิม
ตอไปนับแตวันที่เขาปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ หรือรักษา
ราชการแทน หรือรักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินหกเดือน 

(๖) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง และ
ไดรับคําส่ัง ใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศตามระเบียบ ก.พ. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการ พัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตราของตําแหนงเดิมตอไป 

 
ขอ ๓  ขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตาม

บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ ก.พ. นี้ ในตําแหนงประเภทใด 
ระดับใด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน
สามัญในอัตรา ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา ๑๐,
๐๐๐ บาท 

(๒) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ดังตอไปนี้ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงใน
อัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท 

(ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการตาม 
(๓) (ข) (ค) (ง) และ (จ) 

(ข) ผูวาราชการจังหวัด 
(ค) เอกอัครราชทูตที่เปนหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต หัวหนาคณะผูแทน

ถาวรแหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
การคาโลก และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

(ง) รองหัวหน าส วนราชการที่มี ฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  รอง
ปลัดกระทรวง และ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(จ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และ
อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร รอง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ รองผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รอง
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ฉ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง  หรือทบวง และอยู ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ช) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และ
ข้ึนตรงตอรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

(ซ) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดี
หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนอธิบดี ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ และเลขาธิการสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

(ฌ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 
(ญ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงิน

ประจําตําแหนงในอัตราเดียวกันนี ้
(๓) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ดังตอไปนี้ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงใน

อัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท 
(ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ไดแก ปลัดกระทรวง และ

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(ข) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยู

ในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักขาว
กรองแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ค) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(ง) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และข้ึน
ตรงตอรัฐมนตรี ไดแก เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(จ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนงในอัตราเดียวกันนี้ 

(๔) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 
๕,๖๐๐ บาท 

(๕) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 
๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ที่มีประสบการณ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา ๓,
๕๐๐ บาท 

(๗) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท 

(๘) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงใน
อัตรา ๙,๙๐๐ บาท 

(๙) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงใน
อัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา ๑๕,
๖๐๐ บาท 

(๑๑) ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงใน
อัตรา ๙,๙๐๐ บาท 

 
ขอ ๔  การกําหนดประเภทตําแหนง สายงาน ระดับ และจํานวนตําแหนงที่ไดรับ 

เงินประจําตําแหนงเพ่ิมขึ้นจากที่มีอยูแลวในวันกอนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ ตองไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.พ. กอน 

 
ขอ ๕  กรณีอ่ืนนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้ ใหเสนอ ก.พ. พิจารณา

อนุมัติเปนราย ๆ ไป 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตร ี
ประธาน ก.พ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกาสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ ก.พ. วาดวย
การใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติวา ขาราชการพลเรือน
สามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน
สามัญทายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด และผูดํารงตําแหนง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ ในอัตราใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ 
ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

 


