
การใหขาราชการพลเรือนสามญัไดรับ
เงินประจําตําแหนง

ตามพระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือนตามพระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือน  พพ..ศศ.. 25512551

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
สํานักงาน ก.พ.



พระราชบญัญัตเิงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538

พระราชกฤษฎีการการไดรับ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการฯ 
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเตมิ

กฎหมายกําหนดเงินประจําตําแหนง



การไดรบัเงินประจําตําแหนงปจจุบัน

ตําแหนงประเภทบริหาร 

1) บริหารระดับสูง ระดับ 9 ขึ้นไป  
ไดแก  ผอ.สํานัก ,รองอธิบด ี,อธิบดี 
,รองปลัดฯ ,ปลัดกระทรวง หรือเทียบเทา

2) บริหารระดับกลาง ระดบั 8
ไดแก  ผอ.กอง หรือเทียบเทา

ระดับ 11 21,000
ประเภทบรหิาร

ระดับ 10 14,500
ระดับ 9 10,000
ระดับ 8 5,600

ระดับ 11 15,600
ระดับ 10 13,000
ระดับ 9 9,900
ระดับ 8 5,600
ระดับ 7 3,500

ประเภทวช. /ชช.



การไดรบัเงินประจําตําแหนงปจจุบัน

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดบั 7 ขึ้นไป
1) ตองมีปริญญา /มีผลกระทบตอชวีิต /มอีงคกร
วิชาชีพ เชน แพทย วิศวกรเครือ่งกล
2) ตองมีปริญญา /มีผลกระทบตอชวีิต /ขาดแคลน 
เชน รงัสีการแพทย วิศวกรนวิเคลียร 
3) ตองมีปริญญา /วิทยาศาสตรเชิงวิจัยพฒันา 

/ขาดแคลน เชน คอมพวิเตอร

ระดับ 11 21,000
ประเภทบรหิาร

ระดับ 10 14,500
ระดับ 9 10,000
ระดับ 8 5,600

ระดับ 11 15,600
ระดับ 10 13,000
ระดับ 9 9,900
ระดับ 8 5,600
ระดับ 7 3,500

ประเภทวช. /ชช.



การไดรบัเงินประจําตําแหนงปจจุบัน

ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบั 9 ขึ้นไป 
ตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามที่กําหนด

ระดับ 11 21,000
ประเภทบรหิาร

ระดับ 10 14,500
ระดับ 9 10,000
ระดับ 8 5,600

ระดับ 11 15,600
ระดับ 10 13,000
ระดับ 9 9,900
ระดับ 8 5,600
ระดับ 7 3,500

ประเภทวช. /ชช.



การไดรบัเงินประจําตําแหนงปจจุบัน

ตองดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ ปตน. และปฏบิตัิหนาที่หลักของตําแหนง

มไิดปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงที่ตนดํารงอยู ไมมีสทิธิไดรับ ปตน.
เวนแต ไดรับคําสัง่ใหไปปฏบิัติหนาที่อื่น

ที่มีลักษณะงาน วช. หรือ ชช. เหมือนหนาที่เดมิ

ปฏบิัติหนาที่หลักของตําแหนงนัน้ไมเตม็เดือน
ใหไดรับ ปตน. ตามสวนจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนง

และปฏบิัติหนาที่หลักของตําแหนง



การไดรบัเงินประจําตําแหนงปจจุบัน

ปฏบิัติหนาที่หลักเกิน 1 ตําแหนง 
ใหรับ ปตน. สําหรบัตําแหนงที่มสีิทธิไดรับ ปตน. สูงสุดเพียงตาํแหนงเดียว

ไปปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงประเภทเดียวกันที่มีสทิธิไดรับ ปตน.
ใหไดรับ ปตน. ตามอัตราเดิมของตนตอไป

ไดรับคําสัง่ใหไปปฏบิัติหนาที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการ
ในตําแหนงที่มสีิทธิไดรับเงินประจาํตําแหนงตางประเภท 

ใหไดรับ ปตน. ในอัตราของตําแหนงเดมิตอไป  ทั้งนี้ตองไมเกิน 6 เดือน



พระราชบญัญัตเิงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538

พระราชกฤษฎีการการไดรับ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการฯ 
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเตมิ

พระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2538

กฎกฎ  กก..พพ..  วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญวาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินประจําตาํแหนงพไดรับเงินประจําตาํแหนงพ..ศศ.. ........

กฎหมายกําหนดเงินประจําตําแหนง



มาตรา 50

. . .

ผูดํารงตําแหนงประเภทใดประเภทใด  สายงานใดสายงานใด  ระดบัใดระดบัใด  จะไดรับ
เงินประจําตําแหนง ตามบัญชีอตัราเงินเประจําตําแหนง ของ 
ขรก.พลเรือนสามัญทาย  พรบ.นี้ในอตัราใด ใหเปนไปตามที่
กําหนดใน กฏกฏ  กก..พพ..
. . . 

พระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2538



หลักการของรางกฎ ก.พ.

คงสิทธิการไดรับ
เงินประจํา
ตําแหนง ไมสรางความ

เหลื่อมล้ํากับ ขรก. 
ที่ได

เงินประจํา
ตําแหนงเดิม

ไมเพิ่มจํานวน
ตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินประจํา

ตําแหนง
ไมใชงบประมาณ

เพิ่มขึ้น 



ระดับ 11 21,000
ประเภทบรหิาร

ระดับ 10 14,500
ระดับ 9 10,000
ระดับ 8 5,600

ระดับ 11 15,600
ระดับ 10 13,000
ระดับ 9 9,900
ระดับ 8 5,600
ระดับ 7 3,500

ประเภทวช. /ชช.

ระดับสงู 10,000
ระดับตน 5,600

ประเภทอํานวยการประเภทอํานวยการ

ระดับสงู 21,000
14,500

ระดับตน 10,000

ประเภทบรหิารประเภทบรหิาร

ทรงคุณวุฒิ 15,600
13,000

เชี่ยวชาญ 9,900
ชํานาญการพิเศษ 5,600
ชํานาญการ 3,500

ทักษะพิเศษ  9,900

ประเภทวิชาการ (เฉพาะสายงานที่กําหนด)

ประเภททั่วไปประเภททั่วไป
(เฉพาะสายงานที่กําหนด)

ตองมีเงื่อนไขเพิ่ม ไมตองมีเงื่อนไขเพิ่ม



ระดับสูง        21,000
14,500

ทรงคณุวุฒิ     15,600
13,000

ชํานาญการ        3,500

ประเภทวิชาการ

ประเภทบริหาร
ปลัดกระทรวง หรือเทียบเทา

• ดํารงตําแหนงระดับ 10 หรือระดับทรงคุณวุฒมิาแลว   
ไมนอยกวา 1 ป ในสายงานตามที่ในสายงานตามที่  กก..พพ..  กําหนดกําหนด

• ก.พ. พิจารณาวา
 เปนผูมคีวามรูความสามารถ ประสบการณและ

ผลงานเปนที่ประจักษ ยอมรบัในระดับนานาชาต ิ
 ตองตัดสินใจ แกปญหาทางวิชาการที่ยากซับซอน

มากเปนพิเศษและมผีลกระทบในวงกวางระดับนานาชาติ

ดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือระดับชํานาญการ มาแลว
ไมนอยกวา 2 ป  ในสายงานตามที่ในสายงานตามที่  กก..พพ..  กําหนดกําหนด



หลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นๆ

กําหนดเทียบเคียงกบัหลักเกณฑเดิม


