
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 
 

ประกาศ ก.พ. 
เร่ือง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติ

หนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๕ แหงระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก.พ. จึงกําหนดตําแหนงและ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ขอ ๒๑  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๒) ประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๓) ประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๔) ประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๕) ประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ขอ ๔  ใหขาราชการผูไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงและในหนวยงาน

ดังตอไปนี้ เปนขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ และใหไดรับ
เงินเพิ่มตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๕๒ ง/หนา ๒๙/๙ เมษายน ๒๕๕๒ 



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 
 

(๑) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการ ระดับตน ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน ดานการ
อภิบาล การศึกษา การฝกและอบรม การปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม การฝกระเบียบวินัย ดูแล
และอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนดานการสงเคราะหและบําบัด แกไข หรือการตรวจสุขภาพกาย
และจิตเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมหรือการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชน ดานการ
สืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและส่ิงแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสาเหตุแหงการ
กระทําผิดของเด็กและเยาวชน ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ต.น.” 

(๒) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานใน
สถานสงเคราะห โดยผูไดรับการสงเคราะหไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เนื่องจากเปนคนพิการ
ทางกาย ทางสมองและปญญา ทางจิตประสาท เปนคนชราที่เจ็บปวยหรือหลง หรือเปนคนไรที่พ่ึง
ที่มีปญหาดานจิตประสาทซึ่งในการปฏิบัติงานตองดูแลใหการสงเคราะห ฟนฟู และพัฒนา โดย
สัมผัสกับผูรับการสงเคราะหที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดโดยตรง ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเรียกโดยยอวา 
“พ.ต.พ.” 

(๓) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในกรมราชทัณฑ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานท่ีเรือนจํา ตาม
กฎหมายราชทัณฑซึ่งมีลักษณะงานที่เก่ียวของใกลชิดกับผูตองขัง หรือผูตองกักขัง หรือผูถูกกักกัน 
ตลอดเวลา หรือบางเวลาใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา 
ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ต.ร.” 

(๔) ขาราชการในทุกสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนครูการศึกษา
พิเศษ สอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนรางกายพิการทางแขนขา และลําตัว และสอนคน
ปญญาออนที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหนวยงานของทางราชการ หรือในความควบคุม
ของทางราชการใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งเรียกโดย
ยอวา “พ.ค.ศ.” 

(๕) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในสํานักขาวกรองแหงชาติ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
สืบสวน การรวบรวมขาว วิเคราะหขาว หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการขาวในการติดตาม
สถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอด ๒๔ ช่ัวโมง หรือเฝาระวังเหตุการณหรือส่ิงบอก



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 
 

เหตุที่จะเกิดการกอการรายหรือบอนทําลายความมั่นคง เพ่ือแจงเตือนและรายงานรัฐบาลและผูใช
ขาวระดับสูงทราบอยางตอเนื่องใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
ดานการขาว ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.น.ข.” 

(๖) ขาราชการผูดํารงตําแหนง เจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการระดับตน ในสํานักฝนหลวงและการ
บินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานดานการควบคุมจราจรทาง
อากาศและสื่อสารการบินตามที่ ก.พ. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของเจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเรียกโดยยอวา 
“พ.ค.จ.” 

(๗) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในกรมศิลปากร ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติการใตน้ํา ดังตอไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา การทํา
แผนผังใตทะเลและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดีใตน้ํา ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติการใตน้ําซึ่งปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใต
น้ํา การทําแผนผังใตทะเล และการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดีใตน้ํา ซึ่งเรียกโดยยอวา 
“พ.ป.น. ๑” 

(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา การทํา
แผนผังใตทะเลและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดีใตน้ํา และมีความรูความสามารถในการ
ใชวัตถุระเบิดใตน้ําใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติการใตน้ําซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เก่ียวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา การทําแผนผังใตทะเล และการบันทึก
ขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดีใตน้ําและมีความรูความสามารถในการใชวัตถุระเบิดใตน้ํา ซึ่งเรียก
โดยยอวา “พ.ป.น. ๒” 

(๘) ขาราชการในทุกสวนราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติงานทางอากาศ
โดยปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ ดังตอไปนี้ 

(ก) นักบินหรือนักบินผูตรวจการบิน ซึ่งปฏิบัติงานบนอากาศยานเปน
ประจํา ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหนาที่
เปนนักบิน หรือนักบิน ผูตรวจการบิน บนอากาศยานเปนประจํา ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.น.อ. ๑” 

(ข) ผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) ซึ่งปฏิบัติงานบน
เครื่องบินทดสอบเปนประจํา ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทาง
อากาศซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) บนเครื่องบิน
ทดสอบเปนประจํา ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.น.อ. ๒” 



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 
 

(ค) ชางอากาศหรือชางเคร่ืองบิน ซึ่งปฏิบัติงานบนอากาศยานเปนประจํา 
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหนาที่เปน ชาง
อากาศหรือชางเครื่องบิน บนอากาศยานเปนประจํา ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.น.อ. ๓” 

(๙) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน 
ระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา ดานการตรวจ
พิสูจน การเสพ หรือการติดยาเสพติด ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และดานติดตาม
ผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ผูปฏิบัติงานดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับรักษาในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ต.ป.” 

(๑๐) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญ
งาน ระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด โดยการสืบสวนหาขาว การ
วิเคราะหขาว การเฝาตรวจและติดตามพฤติการณ การลอซื้อ การตรวจคนจับกุม การดําเนินคดียา
เสพติดโดยใชมาตรการสมคบ การยึด อายัดทรัพยสิน การบริหารจัดการทรัพยสิน การเรงรัด
ติดตามและประสานคดี การตรวจพิสูจนยาเสพติด การสํารวจพืชเสพติด การเฝาระวังปญหายา
เสพติดในพื้นที่และการจัดระเบียบสังคมโดยการปฏิบัติงานตองใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเรียกโดย
ยอวา “พ.ป.ส.” 

(๑๑) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญ
งาน ระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติงานทางอากาศ โดยปฏิบัติงานในฐานะผูแกไขและปรับแตงอุปกรณ
วิทยุส่ือสารและเคร่ืองชวยการเดินอากาศและข้ึนบินทดสอบอุปกรณหรือระบบนั้นภายหลังแกไข
ปรับแตง เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและความปลอดภัยในการบินปฏิบัติงานของ
อากาศยาน ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เปนผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุส่ือสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ ซึ่งเรียกโดยยอวา 
“พ.น.อ. ๓” 

(๑๒) ขาราชการผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขที่เรือนจําในกรมราชทัณฑ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานที่เรือนจําตามกฎหมายราชทัณฑ โดยปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษา
และใหบริการทางการแพทยกับผูตองขัง หรือผูตองกักขัง หรือผูถูกกักกัน ตลอดเวลา ใหไดรับเงิน



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 
 

เพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขที่เรือนจํา ซึ่งเรียกโดยยอวา 
“พ.ต.ส.ร.” 

(๑๓) ขาราชการผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขในสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนโดยปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการทางการแพทยแกเด็กและเยาวชน 
ตลอดเวลาใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขใน
หนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ต.ส.พ.” 

(๑๔) ขาราชการในสถาบันนิติวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานดานนิติ
วิทยาศาสตรโดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุหรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไมทราบชื่อ ศพที่ญาติรองขอและ
ศพที่ตายผิดธรรมชาติตรวจรางกายผูเสียหายในกรณีถูกทํารายรางกาย ถูกขมขืนกระทําชําเรา 
ตรวจรางกายและวัตถุพยานของผูตองสงสัยในกรณีกระทําความผิดอาญา รวมถึงกรณีที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของรองขอหรือที่ไดรับ
มอบหมาย ตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรครบทุกสาขาในกรณีตางๆ ตรวจเก็บหลักฐานใน
สถานที่เกิดเหตุในคดีตาง ๆตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษทุกชนิดรวมทั้งการตรวจยาพิษ รวบรวม
ศพ ช้ินสวนของศพที่ไมทราบชื่อมาทําการพิสูจนบุคคลและสาเหตุการตาย ใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ต.ว.” 

(๑๕) ขาราชการผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร โดยปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทย
กับผูเสียหาย หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร ซึ่งเรียกโดยยอวา 
“พ.ต.ส.ว.” 

(๑๖) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญ
งาน ระดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และ
ประเภทอํานวยการระดับตน ในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา 
และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล สังกัดกรมคุมประพฤติ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการสืบเสาะและพินิจการควบคุมและสอดสอง การตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานในสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล สังกัด
กรมคุมประพฤติ ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ค.ป.” 

(๑๗) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตําแหนงนิติ
กร ระดับปฏิบัติการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภทอํานวยการ สายงาน
อํานวยการเฉพาะดานตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ซึ่งอยูในหลักเกณฑ



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 
 

และเง่ือนไข ดังตอไปนี้เปนผูดํารงตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ซึ่งเรียกโดยยอวา “พ.ต.ก.” 

(ก) ผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่
เทียบเทาซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 

(ข) ผานกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด 

(ค) ปฏิบัติงานในหนวยงาน ดังตอไปนี ้
๑) สวนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการซึ่งมี

อํานาจหนาที่เก่ียวของกับงานดานกฎหมายและมีหัวหนาสวนราชการดํารงตําแหนงในสายงานนิติ
การ หรือ 

๒) หนวยงานต่ํากวากองหรือสํานักหรือหนวยงานเทียบเทากองหรือ
สํานัก ที่ ก.พ. เห็นชอบการแบงงานภายใน มีอํานาจหนาที่เก่ียวของกับงานดานกฎหมาย และมี
หัวหนาหนวยงานดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ หรือ 

๓) สวนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการหรือ
หนวยงานต่ํากวากองหรือสํานักหรือหนวยงานเทียบเทากองหรือสํานัก ที่ ก.พ. เห็นชอบการแบง
งานภายใน ซึ่งหัวหนาหนวยงานไมเปนผูดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ แตปฏิบัติงานดาน
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจและยกรางกฎหมายหรือ การดําเนินการทางวินัยหรือ การดําเนิน
คดีอาญา คดีแพง และคดีปกครอง 

(ง) ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนิติกรที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานนิติ
การ ตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภท
อํานวยการ สายงานอํานวยการเฉพาะดานตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ที่
ผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหถือวาผานการอบรม
หลักสูตรตาม (ก) แลว 

(๑๘) ขาราชการผูดํารงตําแหนงนายแพทย ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) 
ทันตแพทย ผูอํานวยการเฉพาะดาน (ทันตแพทย) เภสัชกร ผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัช
กรรม) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักรังสีการแพทย นักกายภาพบําบัด นักแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่ดานแกไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายนักกิจกรรมบําบัดหรือนักอาชีวบําบัดที่ปฏิบัติหนาที่ดาน
กิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก และนัก
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ทั้งนี้ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปและไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายวาดวย
การนั้น โดยใชใบอนุญาตดังกลาวปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน 
ไดแก ดานการรักษาพยาบาล ดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการควบคุมปองกันโรค ดานการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

คุมครองผูบริโภค หรือดานการฟนฟูสภาพ และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามบัญชีกําหนด
หลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนแนบทาย ให
ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ซึ่งเรียกโดยยอวา 
“พ.ต.ส.” 

 
ขอ ๕  ขาราชการผูไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษซึ่งมี

สิทธิไดรับเงินเพิ่มอยูแลวในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดทายประกาศนี ้

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี
ประธาน ก.พ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  บัญชีกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการพลเรือนแนบทายประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


