
พระราชกฤษฎีกา 
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

ซ่ึงไมเปนขาราชการ   พ.ศ. 2538 
 

----------------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  28  มกราคม  พ.ศ. 2538 
เปนปท่ี 50  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 

  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดประเภท  ตําแหนงและการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการพลเรือน  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการครู  ผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือขาราชการครูในสถาบัน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ขาราชการทหารและขาราชการตํารวจ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และมาตรา 12  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 
 

  มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา �พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ  พ.ศ. 2538� 
 

  มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2537 
เปนตนไป 
 

  มาตรา 3  ตําแหนงขาราชการพลเรือนท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ขึ้นไป  ท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหารงาน 
ดังตอไปนี้ 
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   (1)  หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือจังหวัด 
   (2)  รองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง  ทบวง  กรม   หรือ
จังหวัด 
   (3)  ผูชวยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือทบวง 
   (4)  ผูชวยหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรมและไมสั งกัด
กระทรวงหรือทบวงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  และผูชวยหัวหนาสวนราชการ
ท่ีมีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ            
นายกรัฐมนตรี 
   (5)  ผูตรวจราชการกระทรวง  และผูตรวจราชการสํานักนายก-                  
รัฐมนตรี 
   (6)  หัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  หัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศ
ไทยประจําสหประชาชาติ   หัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงาน                      
สหประชาชาติ รองหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  รองหัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทย
ประจําสหประชาชาติ  และรองหัวหนาคณะทูตถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงาน               
สหประชาชาติ 
   (7)  หัวหนาสถานกงสุล 
   (8)  หัวหนาสวนราชการท่ีสูงกวากองในกรม 
 

  มาตรา 4  ตําแหนงขาราชการพลเรือนท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง ไดแก ตําแหนงระดับ 8 ท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหารงาน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ผูตรวจราชการระดับกรม 
   (2)  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
   (3)  หัวหนาสวนราชการท่ีเปนกองหรือมีฐานะเทียบกอง 
   (4)  หัวหนาหนวนงานอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวาหัวหนาสวนราชการ            
ท่ีเปนกองตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

  มาตรา 5  ตําแหนงขาราชการพลเรือนท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตระดับ 7  ขึ้นไป  ดังตอไปนี้ 
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   (ก)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  โดยมีองคกรตาม
กฎหมายทําหนาท่ีตรวจสอบ  กล่ันกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ  รวมท้ังลงโทษ              
ผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาวซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ี             
ในวิชาชีพเฉพาะ  ดังตอไปนี้  
    (1)  วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 
    (2)  วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย 
    (3)  วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
    (4)  วิชาชีพเฉพาะการแพทย 
    (5)  วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย 
    (6)  วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม 
    (7)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 
    (8)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา 
    (9)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
    (10)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
    (11)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเหมืองแร 
    (12)  วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม 
 

   (ข)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  อีกท้ังเปนงานท่ี                
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                        
ดังตอไปนี้ 
    (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย 
    (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
    (3)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียร 
    (4)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมปโตรเลียม 
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   (ค)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา  อีกท้ังเปนงานท่ี                
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                   
วิทยาการคอมพิวเตอร 
 

  มาตรา 6  ตําแหนงขาราชการพลเรือนท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตระดับ 9 ขึ้นไป ท่ีตองปฏิบัติงานท่ีเปนงานหลัก
ของหนวยงาน  โดยอาศัยพื้นฐานของความรู  ประสบการณ  การฝกฝนทฤษฎี  หรือหลักวิชา
อันเก่ียวของกับงาน  และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  งานอนุรักษตาม
ภารกิจ  หรืองานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรู  ความสามารถ  หรือประสบการณเปนอยางสูง
เฉพาะดาน  อันเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานน้ันๆ  และตองใชความ                  
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ดังตอไปนี้ 

  (1)  ดานการขาว 
  (2)  ดานการผังเมือง 
  (3)  ดานการฝกอบรม 
  (4)  ดานการสืบสวนสอบสวน 
  (5)  ดานกีฏวิทยา 
  (6)  ดานคุมประพฤติ 
  (7)  ดานชางศิลปกรรม 
  (8)  ดานตรวจสอบบัญชี 
  (9)  ดานนิติการ 
  (10)  ดานโบราณคดี 
  (11)  ดานประเมินอากร 
  (12)  ดานวิเคราะหงบประมาณ 

(13)  ดานวิเคราะหงานทะเบียนการคา 
  (14)  ดานวิเคราะหงานบุคคล 
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  (15)  ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (16)  ดานวิจัยสังคมศาสตร 
  (17)  ดานวิชาการกษาปณ 
  (18)  ดานวิชาการเกษตร 
  (19)  ดานวิชาการขนสง 
  (20)  ดานวิชาการคลัง 
  (21)  ดานวิชาการควบคุมโรค 
  (22)  ดานวิชาการตรวจเงินแผนดิน 
  (23)  ดานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
  (24)  ดานวิชาการตรวจสอบภาษี 
  (25)  ดานวิชาการทัณฑวิทยา 
  (26)  ดานวิชาการธรณีวิทยา 
  (27)  ดานวิชาการบัญชี 
  (28)  ดานวิชาการประกันภัย 
  (29)  ดานวิชาการประชาสัมพันธ 
  (30)  ดานวิชาการประมง 
  (31)  ดานวิชาการประมงทะเล 
  (32)  ดานวิชาการปาไม 
  (33)  ดานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
  (34)  ดานวิชาการพัฒนาชุมชน 
  (35)  ดานวิชาการพาณิชย 
  (36)  ดานวิชาการภาษี 
  (37)  ดานวิชาการมาตรฐาน 
  (38)  ดานวิชาการมาตรฐานสินคา 
  (39)  ดานวิชาการแรงงาน 
  (40)  ดานวิชาการโรคพืช 
  (41)  ดานวิชาการละครและดนตรี 
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  (42)  ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
  (43)  ดานวิชาการศึกษา 
  (44)  ดานวิชาการเศรษฐกิจ 
  (45)  ดานวิชาการสหกรณ 
  (46)  ดานวิชาการสอบ 
  (47)  ดานวิชาการสถิติ 
  (48)  ดานวิชาการสัตวบาล 
  (49)  ดานวิชาการสาธารณสุข 
  (50)  ดานวิชาการสิ่งแวดลอม 
  (51)  ดานวิชาการสุขศึกษา 
  (52)  ดานวิชาการสุขาภิบาล 
  (53)  ดานวิชาการอาหารและยา 
  (54)  ดานวิทยาศาสตร 
  (55)  ดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
  (56)  ดานวิเทศสหการ 
  (57)  ดานวิศวกรรม 
  (58)  ดานสงเสริมและสอนการพลศึกษา 
  (59)  ดานสังคมสงเคราะห 
  (60)  ดานสัตววิทยา 
  (61)  ดานสถิติเศรษฐสังคม 
  (62)  ดานสํารวจดิน 
  (63)  ดานอักษรศาสตร 
  (64)  ดานอุตุนิยมวิทยา 

 

  มาตรา 7  ขาราชการพลเรือนผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 3 
มาตรา 4  มาตรา5  และมาตรา 6  ตําแหนงใด  ระดับใด  และปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนง
ดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราสําหรับตําแหนงน้ันและระดับนั้นของประเภท 
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บริหารระดับสูง  ประเภทบริหารระดับกลาง  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  หรือประเภท         
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  แลวแตกรณี  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือน
ทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538  
 

  มาตรา 8  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาการ  ไดแก  ตําแหนง  ดังตอไปนี้ 

  (1) ศาสตราจารย 
(2) รองศาสตราจารย 

  (3) ผูชวยศาสตราจารย 
 

  มาตรา 9  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตระดับ 7  ขึ้นไป  ดังตอไปนี้ 
   (ก)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  โดยมีองคกรตาม
กฎหมายทําหนาท่ีตรวจสอบ  กล่ันกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ  รวมท้ังลงโทษ             
ผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาว  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในวิชาชีพเฉพาะ  ดังตอไปนี้   

 (1)  วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 
 (2)  วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย 

(3)  วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
(4)  วิชาชีพเฉพาะการแพทย 
(5)  วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย   
(6)  วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม 
(7) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล     
(8) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา 
(9)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
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(10)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(11)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเหมืองแร 
(12)  วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม 

 

   (ข)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรพัยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  อีกท้ังเปนงานท่ี               
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                        
ดังตอไปนี้ 

   (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย 
   (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
   (3)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียร 
   (4)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมปโตรเลียม 

 

   (ค)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา  อีกท้ังเปนงานท่ี                
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                 
วิทยาการคอมพิวเตอร 
 

  มาตรา 10  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  หรือชํานาญการ (ช.)  ไดแก  ตําแนงต้ังแตระดับ 9 
ขึ้นไป  ท่ีตองปฏิบัติงานท่ีเปนงานหลักของหนวยงาน  หรืองานท่ีตองการความชํานาญการ
เฉพาะดาน  โดยอาศัยพื้นฐานของความรู  ประสบการณ  การฝกฝนทฤษฎี  หรือหลักวิชา            
อันเก่ียวของกับงาน  และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  งานอนุรักษตาม
ภารกิจ  หรืองานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถ  หรือประสบการณเปนอยางสูง
เฉพาะดาน  อันเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานน้ัน ๆ  และตองใชความ                   
เชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือชํานาญการเฉพาะดาน  ดังตอไปนี้ 
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   (1)  ดานกิจการนักศึกษา 
   (2)  ดานจิตวิทยา 
   (3)  ดานชางภาพการแพทย 
   (4)  ดานนิติการ 
   (5)  ดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
   (6)  ดานบรรณารักษ 
   (7)  ดานบริหารงานบุคคล 
   (8)  ดานบริหารท่ัวไป 
   (9)  ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   (10)  ดานวิจัย 
   (11)  ดานวิชาการเกษตร 
   (12)  ดานวิชาการบัญชี 
   (13)  ดานวิชาการประชาสัมพันธ 
   (14)  ดานวิชาการประมง 
   (15)  ดานวิชาการพัสดุ 
   (16)  ดานวิชาการโภชนาการ 
   (17)  ดานวิชาการรังสีเทคนิค 
   (18)  ดานวิชาการเวชสถิติ 
   (19)  ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
   (20)  ดานวิชาการศึกษา 
   (21)  ดานวิชาการสถิติ 
   (22)  ดานวิชาการสัตวบาล 
   (23)  ดานวิชาการโสตทัศนศึกษา 
   (24)  ดานวิชาการอาชีวบําบัด 
   (25)  ดานวิทยาศาสตร 
   (26)  ดานวิเทศสัมพันธ 
   (27)  ดานวิศวกรรม 
   (28)  ดานสังคมสงเคราะห 
   (29)  ดานเอกสารสนเทศ 
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  มาตรา 11  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทบริหาร (บ.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตระดับ 8  ขึ้นไป  ท่ีมีฐานะและหนาท่ี              
ในการบริหารงาน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ผูอํานวยการ  และหัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
   (2)  ผูอํานวยการกอง  เลขานุการคณะ  เลขานุการสถาบัน  เลขานุการ
ศูนย  เลขานุการสํานัก  เลขานุการสํานักงานคณบดี  และเลขานุการวิทยาลัย 
   (3)  ตําแหนงบริหารท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาตําแหนง        
ตาม (1) หรือ (2)  ตามท่ี ก.ม. กําหนด 
 

  มาตรา 12  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ตามมาตรา 8  มาตรา 9  มาตรา 10  และมาตรา 11  ตําแหนงใด  หรือตําแหนงและระดับใด 
และปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราสําหรับ
ตําแหนงนั้น  หรือตําแหนงและระดับนั้นของประเภทวิชาการ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) 
ประเภทชํานาญการ (ช.)  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  หรือประเภทบริหาร (บ.)  แลวแต
กรณี   ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยทายพระราช
บัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 
 

  มาตรา 13  ตําแหนงขาราชการครูท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท                
วิชาการ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
   (1)  ศาสตราจารย 
   (2)  รองศาสตราจารย 
   (3)  ผูชวยศาสตราจารย 
   (4)  อาจารย 3 
 

  มาตรา 14  ตําแหนงขาราชการครูท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท            
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตระดับ 9  ขึ้นไป  ท่ีผานการประเมินความ               
เชี่ยวชาญและผลงานวิชาการเฉพาะตัวท่ีตองปฏิบัติงานท่ีเปนงานหลักของหนวยงาน                 
โดยอาศัยพื้นฐานของความรู  ประสบการณ  การฝกฝนทฤษฎี  หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน 
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และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรู
ความสามารถหรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดานอันเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ
หรือวงการดานน้ัน ๆ  และตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ดานนิเทศกการศึกษา 
   (2)  ดานบริหารสถานศึกษา 
 

  มาตรา 15  ตําแหนงขาราชการครูท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหาร  ไดแก  ตําแหนงระดับ 8  ท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหารงาน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ผูอํานวยการโรงเรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการวิทยาเขต 
และผูอํานวยการศูนย 
   (2)  ศึกษาธิการเขต 
   (3)  ศึกษาธิการจังหวัด 
   (4)  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด 
   (5)  ผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
   (6)  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัด 
   (7)  ผูอํานวยการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร 
   (8)  ตําแหนงบริหารท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาตําแหนง          
ตาม  (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)  ตามท่ี ก.ค. กําหนด 
 

  มาตรา 16  ขาราชครูผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามาตรา 13  มาตรา 14 
และมาตรา 15  ตําแหนงใด  หรือตําแหนงและระดับใด  และปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนง
ดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราสําหรับตําแหนงน้ัน  หรือตําแหนงและระดับ
นั้นของประเภทวิชาการ  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  หรือประเภทบริหาร  แลวแตกรณี 
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการครูทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง  พ.ศ. 2538 
 

  มาตรา 17  ตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนง             
ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
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   (1)  อธิการบดี 
   (2)  รองอธิการบดี  คณบดี  ประธานสาขาวิชา  ผูอํานวยการสถาบัน              
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการวิทยาลัย  และหัวหนาแผนกอิสระ 
   (3)  รองคณบดี  รองประธานสาขาวิชา  รองผูอํานวยการศูนย  รอง              
ผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการสํานัก  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  รองหัวหนาแผนก
อิสระ  ผูชวยอธิการบดี  และหัวหนาภาควิชา 
 

  มาตรา 18  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 17  ตําแหนงใดและ
ปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราสําหรับ
ตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยนั้นตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยของรัฐทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 
 

  มาตรา 19  ผูไดรับแตงต้ังใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนง      
ผูบริหารในมหาวิทยาลัยตามมาตรา 17  ในกรณีท่ีเปนตําแหนงวางตําแหนงใด  และปฏิบัติ
หนาท่ีหลักของตําแหนงดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
พ.ศ. 2538  ในอัตราท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ันนับแตวันท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง      
ท่ีไดรับแตงต้ังใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี  เปนตนไป 
จนถึงวันท่ีพนจากหนาท่ีดังกลาว  แตท้ังน้ี  ตองไมเกินหกเดือน 
 

  มาตรา 20  ตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            
ท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนง  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
   (ก)  ผูบริหารในวิทยาลัยครู  ไดแก  ตําแหนง 

 (1)  อธิการ 
 (2)  รองอธิการ 

   (ข)  ผูบริหารในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ไดแก  ตําแหนง 
 (1)  อธิการบดี 

    (2)  รองอธิการบดี  คณบดี   ผูอํานวยการสถาบัน  และผูอํานวยการ
สํานัก 
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    (3)  รองคณบดี  รองผูอํานวยการสถาบัน  และรองผูอํานวยการ
สํานัก 
 

  มาตรา 21  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 20  ตําแหนงใด  และปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงดังกลาว 
ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราสําหรับตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ.2538                  
 

  มาตรา 22  ผูไดรับแตงต้ังใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนง 
ตามมาตรา 20  ในกรณีท่ีเปนตําแหนงวางตําแหนงใดและปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนง               
ดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารสถาบัน              
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง              
พ.ศ.2538  ในอัตราท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ัน  นับแตวันท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
ท่ีไดรับแตงต้ังใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี  เปนตนไป
จนถึงวันท่ีพนจากหนาท่ีดังกลาว  แตท้ังน้ี  ตองไมเกินหกเดือน 
 

  มาตรา 23  ตําแหนงขาราชการทหารท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พ.อ.  อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ)  หรือ น.อ. 
อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ) ขึ้นไป  และตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง  ไดแก ตําแหนง
ชั้นยศ พ.อ. หรือ น.อ.  โดยตําแหนงดังกลาวตองมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (ก)  คุณลักษณะของตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหาร
ระดับกลาง  ตอง 
    (1)  เปนตําแหนงท่ีตองบริหารดานกําลังพล   และหรือ 
    (2)  เปนตําแหนงท่ีตองบริหารงบประมาณของหนวย   และ
หรือ 
    (3)  เปนตําแหนงท่ีตองบริหารงานตามภารกิจท่ีกําหนดไวใน
อัตราการจัดหนวย   
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   (ข)  ตําแหนงตาม (ก)  ตองเปนตําแหนงท่ีอยูในกลุมของสวนราชการ 
กลุมใดกลุมหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
    (1)  กลุมท่ี 1  ไดแก  สวนราชการตางๆ  ตามอัตราการจัดของ
กระทรวงกลาโหมท่ีเปนสวนบังคับบัญชา  หนวยกําลังรบ  หนวยสนับสนุนการรบ  หรือ
หนวยสนับสนุนการชวยรบ 
    (2)  กลุมท่ี 2  ไดแก  สวนราชการตางๆ  ตามอัตราการจัดของ
กระทรวงกลาโหมท่ีเปนหนวยฝายเสนาธิการ  หรือฝายอํานวยการ 
    (3)  กลุมท่ี 3  ไดแก  สวนราชการตางๆ  ตามอัตราการจัดของ
กระทรวงกลาโหมท่ีเปนหนวยฝายกิจการพิเศษ  หรือสวนการศึกษา 
 

  ท้ังน้ี   เฉพาะตําแหนงท่ีไดรับอนุมัติใหไดรับเงินประจําตําแหนงอยูแลว                   
ในวันท่ี  27  ธันวาคม  2537 
 

  มาตรา 24  ตําแหนงขาราชการทหารท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พ.ท. หรือ น.ท. ขึ้นไป  ดังตอไปนี้ 
   (ก)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  โดยมีองคกรตาม
กฎหมายทําหนาท่ีตรวจสอบ  กล่ันกรอง  และรับรองการประกอบวิชาชีพ  รวมท้ังลงโทษ           
ผูกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาว  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในวิชาชีพเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
    (1)  วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 

  (2)  วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย 
  (3)  วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
  (4)  วิชาชีพเฉพาะการแพทย 
  (5)  วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย 
  (6)  วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม 
  (7)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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  (8)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา 
  (9)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
  (10)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
  (11)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเหมืองแร 
  (12)  วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม 

 

   (ข)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  อีกท้ังเปนงานท่ี          
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                      
ดังตอไปนี้ 
    (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย 
    (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
    (3)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียร 
    (4)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมปโตรเลียม 
 

   (ค)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา  อีกท้ังเปนงานท่ี             
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                    
ดังตอไปนี้ 
    (1)  วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร 
    (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมแผนท่ี 
    (3)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมอากาศยาน 
    (4)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมอุทกศาสตร 
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  มาตรา 25  ตําแหนงขาราชการทหารท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พ.อ.  อัตราเงินเดือน พ.อ. (พิเศษ)  หรือ 
น.อ.  อัตราเงินเดือน น.อ. (พิเศษ)  ขึ้นไป  ท่ีตองปฏิบัติงานท่ีเปนงานหลักของหนวยงานโดย
อาศัยพื้นฐานของความรู  ประสบการณ  การฝกฝนทฤษฎี  หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน 
และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  งานอนุรักษตามภารกิจ  หรืองานท่ีตอง
ปฏิบัติโดยผูมีความรู  ความสามารถ  หรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดานอันเปนท่ี              
ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการดานน้ันๆ  และตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยมี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ดานการขาว 
 (2)  ดานการบิน 
 (3)  ดานการฝกอบรม 
 (4)  ดานการสืบสวนสอบสวน 
 (5)  ดานขีปนาวุธ 
 (6)  ดานตรวจสอบบัญชี 
 (7)  ดานนิติการ 
 (8)  ดานวิเคราะหงบประมาณ 
 (9)  ดานวิเคราะหงานบุคคล 
 (10)  ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 (11)  ดานวิจัยสังคมศาสตร 
 (12)  ดานวิชาการเกษตร 
 (13)  ดานวิชาการขนสง 
 (14)  ดานวิชาการควบคุมโรค 
 (15)  ดานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
 (16)  ดานวิชาการธรณีวิทยา 
 (17)  ดานวิชาการบัญชี 
 (18)  ดานวิชาการประชาสัมพันธ 
 (19)  ดานวิชาการพัฒนาชุมชน 
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 (20)  ดานวิชาการละครและดนตรี 
 (21)  ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
 (22)  ดานวิชาการศึกษา 
 (23)  ดานวิชาการเศรษฐกิจ 
 (24)  ดานวิชาการสถิติ 
 (25)  ดานวิชาการสัตวบาล 
 (26)  ดานวิชาการสาธารณสุข 
 (27)  ดานวิชาการสุขศึกษา 
 (28)  ดานวิชาการสุขาภิบาล 
 (29)  ดานวิชาการอาหารและยา 
 (30)  ดานวิทยาศาสตร 
 (31)  ดานวิศวกรรม 
 (32)  ดานเสนาธิการ 
 (33)  ดานสัตววิทยา 
 (34)  ดานอักษรศาสตร 
 (35)  ดานอุตุนิยมวิทยา 
 

  มาตรา 26  ตําแหนงขาราชการทหารท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
ตุลาการพระธรรมนูญ  และอัยการทหาร  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พ.ท. หรือ น.ท. ขึ้นไป  
ดังตอไปนี้ 
   (1)  ตุลาการพระธรรมนูญ 
   (2)  อัยการ 
   (3)  อัยการผูชวย 
 

  มาตรา 27  ตําแหนงขาราชการทหารท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการในโรงเรียนทหาร  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พ.ต. หรือ น.ต. ขึ้นไป  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ศาสตราจารย 
   (2)  รองศาสตราจารย 
   (3)  ผูชวยศาสตราจารย 
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  มาตรา 28  ขาราชการทหารผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 23  
มาตรา 24  มาตรา 25  มาตรา 26  และมาตรา 27  ตําแหนงใด  ชั้นยศใด  หรือชั้นยศและอัตรา
เงินเดือนใด  และปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงใน
อัตราสําหรับตําแหนงน้ัน  ชั้นยศนั้น  หรือชั้นยศและอัตราเงินเดือนนั้นของประเภทบริหาร
ระดับสูง  ประเภทบริหารระดับกลาง  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(ชช.)  ประเภทตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร  หรือประเภทวิชาการในโรงเรียน
ทหาร  แลวแตกรณี  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหารทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 
 

  ขาราชการทหารผูไดรับเงินประจําตําแหนงอยูแลว  ถาตอมาไดรับแตงต้ัง             
และปฏิบัติหนาท่ีหลักในตําแหนงสูงขึ้นโดยเปนตําแหนงท่ีมีเงินประจําตําแหนงในอัตรา       
มากกวาท่ีไดรับอยู  แตยังไมไดรับชั้นยศสูงขึ้น  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิม    
ตอไปจนกวาจะไดรับยศสูงขึ้น 
 

  มาตรา 29  ตําแหนงขาราชการตํารวจท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พล.ต.จ. หรือ พ.ต.อ.  อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. 
(พิเศษ) ขึ้นไป  ท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหารงาน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  หัวหนาสวนราชการระดับกรม 
 (2)  รองหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
 (3)  ผูชวยหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
 (4)  หัวหนาสวนราชการระดับกองบัญชาการหรือเทียบกองบัญชาการ 
 (5)  รองหัวหนาสวนราชการระดับกองบัญชาการหรือเทียบกองบัญชาการ 
 (6)  ผูชวยหัวหนาสวนราชการระดับกองบัญชาการหรือเทียบกอง
บัญชาการ 
 (7)  หัวหนาสวนราชการระดับกองบังคับการหรือเทียบกองบังคับการ 
 (8)  หัวหนาสวนราชการระดับตํารวจภูธรจังหวัด  ซึ่งเปนตําแหนง              
ผูบังคับการหรือเทียบผูบังคับการ 
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 (9)  รองหัวหนาสวนราชการระดับกองบังคับการหรือเทียบกอง             
บังคับการ 
 (10)  หัวหนาสวนราชการระดับตํารวจภูธรจังหวัด  ซึ่งเปนตําแหนง
รองผูบังคับการหรือเทียบรองผูบังคับการ 
 (11)  รองหัวหนาสวนราชการระดับตํารวจภูธรจังหวัด   ซึ่งเปน
ตําแหนงรองผูบังคับการหรือเทียบรองผูบังคับการ 
 (12)  ตําแหนงอ่ืนท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหารงานเทียบได                    
ไมตํ่ากวาตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองบัญชาการ  หัวหนาสวนราชการระดับกอง
บังคับการ  หรือรองหัวหนาสวนราชการระดับกองบังคับการ  แลวแตกรณี  ตามท่ี  ก.ตร. 
กําหนด 
 

  มาตรา 30  ตําแหนงขาราชการตํารวจท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง ไดแก  ตําแหนงชั้นยศ พ.ต.อ. ท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหารงาน                 
ดังตอไปนี้ 
 (1)  หัวหนาสวนราชการระดับกองกํากับการหรือเทียบกองกํากับการ 
  (2)  รองหัวหนาสวนราชการระดับตํารวจภูธรจังหวัด ซึ่งเปนตําแหนง
ผูกํากับการหรือเทียบผูกํากับการ 
 (3)  หัวหนาสวนราชการระดับสถานี ตํารวจ    ซึ่ งเปน ตําแหน ง                    
ผูกํากับการหรือเทียบผูกํากับการ 
 (4)  หัวหนาสวนราชการระดับดานตรวจคนเขาเมือง  ซึ่งเปนตําแหนง
ผูกํากับการหรือเทียบผูกํากับการ 
 (5)  ตําแหนงอ่ืนท่ีมีฐานะและหนาท่ีในการบริหารงานเทียบได                
ไมตํ่ากวาตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองกํากับการตามท่ี  ก.ตร. กําหนด 
 

  มาตรา 31  ตําแหนงขาราชการตํารวจท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พ.ต.ท. ขึ้นไป  ดังตอไปนี้ 
   (ก)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได   และเปน 
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งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  มีองคกรตามกฎหมาย
ทําหนาท่ีตรวจสอบ  กล่ันกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ  รวมท้ังลงโทษผูกระทําผิด
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาวซ่ึงไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ
เฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
    (1)  วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 

   (2)  วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย 
   (3)  วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
   (4)  วิชาชีพเฉพาะการแพทย 
   (5)  วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย 
   (6)  วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม 
   (7)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 
   (8)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา 
   (9)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
   (10)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
   (11)  วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม 

 

   (ข)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  อีกท้ังเปนงานท่ี         
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                      
ดังตอไปนี้ 
    (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย  
    (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียร  
 

   (ค)  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการ
ศึกษาในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปน
งานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา  อีกท้ังเปนงานท่ี               
ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะ                 
วิทยาการคอมพิวเตอร 
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  มาตรา 32  ตําแหนงขาราชการตํารวจท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พล.ต.จ. หรือ  พ.ต.อ.  อัตราเงินเดือน 
พ.ต.อ. (พิเศษ) ขึ้นไป  ท่ีตองปฏิบัติงานท่ีเปนงานหลักของหนวยงาน  โดยอาศัยพื้นฐานของ
ความรู  ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎี  หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน  และเปนงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  งานอนุรักษตามภารกิจ  หรืองานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมี
ความรู  ความสามารถ  หรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน  อันเปนท่ียอมรับในวง        
วิชาการหรือวงการดานน้ันๆ  และตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ดานการขาว 

  (2)  ดานการผังเมือง 
  (3)  ดานการฝกอบรม 
  (4)  ดานการสืบสวนสอบสวน 
  (5)  ดานชางศิลปกรรม 
  (6)  ดานตรวจสอบบัญชี 
  (7)  ดานนิติการ 
  (8)  ดานวิเคราะหงบประมาณ 
  (9)  ดานวิเคราะหงานทะเบียนการคา 
  (10)  ดานวิเคราะหงานบุคคล 
  (11)  ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (12)  ดานวิจัยสังคมศาสตร 
  (13)  ดานวิชาการควบคุมโรค 
  (14)  ดานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
  (15)  ดานวิชาการตรวจสอบภาษี   
  (16)  ดานวิชาการบัญชี 
  (17)  ดานวิชาการประชาสัมพันธ 
  (18)  ดานวิชาการพัฒนาชุมชน 
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  (19)  ดานวิชาการละครและดนตรี 
  (20)  ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
  (21)  ดานวิชาการศึกษา 
  (22)  ดานวิชาการสอบ 
  (23)  ดานวิชาการสถิติ 
  (24)  ดานวิชาการสัตวบาล 
  (25)  ดานวิชาการสาธารณสุข 
  (26)  ดานวิชาการสิ่งแวดลอม 
  (27)  ดานวิชาการสุขศึกษา 
  (28)  ดานวิชาการสุขาภิบาล 
  (29)  ดานวิชาการอาหารและยา 
  (30)  ดานวิทยาศาสตร 
  (31)  ดานวิเทศสหการ 
  (32)  ดานวิศวกรรม 
  (33)  ดานสงเสริมและสอนการพลศึกษา 
  (34)  ดานสังคมสงเคราะห 
  (35)  ดานสัตววิทยา 
  (36)  ดานอักษรศาสตร 

 

  มาตรา 33  ตําแหนงขาราชการตํารวจท่ีจะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
วิชาการในโรงเรียนตํารวจ  ไดแก  ตําแหนงต้ังแตชั้นยศ พ.ต.ต. ขึ้นไป  ดังตอไปนี้ 
   (1)  ศาสตราจารย 
   (2)  รองศาสตราจารย 
   (3)  ผูชวยศาสตราจารย 
 

  มาตรา 34  ขาราชการตํารวจผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 29  
มาตรา 30  มาตรา 31  มาตรา 32  และมาตรา 33  ตําแหนงใด  ชั้นยศใด  หรือชั้นยศและอัตรา
เงินเดือนใด  และปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงดังกลาว ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา 
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สําหรับตําแหนงน้ัน  ชั้นยศน้ัน  หรือชั้นยศและอัตราเงินเดือนนั้นของประเภทบริหาร              
ระดับสูง  ประเภทบริหารระดับกลาง  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(ชช.)  หรือประเภทวิชาการในโรงเรียนตํารวจ  แลวแตกรณี  ตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการตํารวจทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538 
 

  ขาราชการตํารวจผูไดรับเงินประจําตําแหนงอยูแลว  ถาตอมาไดรับแตงต้ัง
และปฏิบัติหนาท่ีหลักในตําแหนงสูงขึ้นโดยเปนตําแหนงท่ีมีเงินประจําตําแหนงในอัตรา           
มากกวาท่ีไดรับอยู  แตยังไมไดรับชั้นยศสูงขึ้น  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิม  
ตอไปจนกวาจะไดรับยศสูงขึ้น 
 

  มาตรา  35   ข าราชการพลเรือน   ข าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย                       
ขาราชการครู  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบัน            
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ขาราชการทหาร  และขาราชการตํารวจ  ซึ่งไดรับเงิน
ประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังตําแหนงใด  หากไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติ   
หนาท่ีอ่ืนและมิไดปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงท่ีตนดํารงอยู  ไมมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงสําหรับตําแหนงน้ันต้ังแตวันท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ี 
 

  มาตรา  36   ข าราชการพลเรือน   ข าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย                       
ขาราชการครู  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบัน              
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ขาราชการทหาร  และขาราชการตํารวจ  ซึ่งไดรับการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงนั้น  
ไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับเดือนนั้นตามสวนจํานวนวัน               
ท่ีไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงดังกลาว 
 

  มาตรา  37   ข าราชการพลเรือน   ข าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย                        
ขาราชการครู  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบัน             
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ขาราชการทหาร  และขาราชการตํารวจ  ซึ่งไดรับแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนง
นั้นเกินหนึ่งตําแหนง  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 
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  มาตรา  38   ข าราชการพลเรือน   ข าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย                  
ขาราชการครู  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบัน                 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ขาราชการทหาร  และขาราชการตํารวจ  ซึ่งดํารง
ตําแหนงท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําส่ังใหไปปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
ประเภทเดียวกันท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาท่ีหลักในตําแหนงท่ี     
ตนไปปฏิบัติหนาท่ี   ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิมของตนตอไป 
 

  มาตรา 39  การกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีจะใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาน้ี   และตําแหนงและจํานวนตําแหนงตามท่ีกําหนดใน                  
มาตรา 4 (4)  มาตรา 11 (3)  มาตรา 15 (8)  มาตรา 29 (12)  และมาตรา 30 (5)  เพิ่มขึ้นจาก
ตําแหนงและจํานวนตําแหนงท่ีมีอยูแลวในวันท่ี 27 ธันวาคม 2537  ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติกอน 
 

  มาตรา 40  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลีกภัย 
           นายกรัฐมนตรี 
 
  
หมายเหตุ  : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา 12                
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538  บัญญัติวา                
ขาราชการพลเรือน  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการครู  ผูดํารงตําแหนง                  
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือขาราชการครูในสถาบันการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขาราชการทหาร  และขาราชการตํารวจ  ประเภทใด  ตําแหนงใด 
จะไดรับเงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัติดังกลาวในอัตราใด  ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา   สมควรกําหนดประเภทตําแหนง  และการไดรับเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 


