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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออก  กฎ  ก.พ.  ไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด 

ระดับใด  ใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับนั้นในขั้นต่ําของระดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับ  ที่ไดรับแตงตั้ง  เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่ง  ก.พ. รับรองวาปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  และ  ก.พ. กําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไวแลว  ใหผูนั้นไดรับเงินเดือน
ตามตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ. กําหนด 

(๒) ผูนั้นมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  และ ก.พ. กําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไวแลว  ใหไดรับเงินเดือน 
ตามตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ. กําหนด 

(๓) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองวา
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และ 
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อัตรานั้นไวแลว  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังอาจปรับใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงประเภท  สายงาน 
ระดับ  และอัตราที่ ก.พ. กําหนดตาม  (๑)  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

 (ก) ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเทาเพิ่มขึ้น  หรือสูงขึ้นจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .)  หรือเทียบเทาจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งโดยใชวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ข) ผูไดรับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ค) ผูไดรับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาโทมาแลวไมนอยกวาสองป 

 (ง) ผูไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและเปนคุณวุฒิที่  ก.พ. กําหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใชคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ  ปรับใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไมกอนวันท่ีไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

(๔) ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท  ระดับ  สายงานที่ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ  
เงื่อนไข  และอัตราเงินเดือนที่จะไดรับหลังผานการทดลองปฏิบัติราชการไวแลว  ใหไดรับเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตราที่ ก.พ. กําหนด 

(๕) ภายใตบังคับขอ  ๕  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทเดิมหรือตางประเภท   
ในระดั บ ใด   ให ได รั บ เ งิ น เ ดื อนในอั ตร าที่ ไ ด รั บอยู เ ดิ ม   เ ว นแต ผู นั้ น ได รั บแต ง ตั้ ง ให 
ดํารงตําแหนงในระดับใดแตเงินเดือนเดิมตํ่ากวาขั้นต่ําของระดับนั้นใหไดรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของ
ระดับที่ไดรับแตงตั้ง 

(๖) ผู ไดรับบรรจุและแตง ต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงประเภทวิชาการระดับชํ านาญการ   
ชํานาญการพิเศษ   เชี่ยวชาญ   หรือทรงคุณวุฒิ   หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ. กําหนดตามมาตรา  ๕๖  ใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวา 
คากึ่งกลางของเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของระดับที่ไดรับแตงต้ังในอัตราที่  ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
จะพิจารณากําหนด 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับอื่นที่ ก.พ. กําหนด  
ใหไดรับเงินเดือนดังนี้ 
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(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ใหไดรับเงินเดือนไมเกิน  ๓๖,๐๒๐  บาท  
เวนแต  ผูนั้นดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง  
กรณีที่ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา  ๓๖,๐๒๐  บาท  อยูแลวใหไดรับเงินเดือนตามที่ไดรับอยู 

(๒) ผูดํ ารงตํ าแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุ ฒิ   ใหไดรับ เงิน เดือนไม เกิน   
๖๔,๓๔๐  บาท  เวนแต  ผูนั้นดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีท่ีผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา  ๖๔,๓๔๐  บาท  อยูแลวใหไดรับ
เงินเดือนตามที่ไดรับอยู 

(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับอื่นที่  ก.พ. กําหนด  ใหไดรับเงินเดือน 
ในอัตราที่  ก.พ.  กําหนด 

ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา   ๖๓   
มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  หรือมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ใหไดรับเงินเดือนตามที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 

ขอ ๕ ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ํ าชั่วคราวยังมีผลใชบังคับ   ผูไดรับแตงตั้ งให 
ดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ถาเงินเดือนที่ไดรับต่ํากวาขั้นตํ่าของระดับที่ไดรับ
แตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิมและไมตํ่ากวาขั้นต่ําชั่วคราว  

ขอ ๖ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเสนอ  ก.พ.  พิจารณาอนุมัติ 
เปนราย ๆ  ไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ   ก .พ .   ฉบับนี้   คือ   โดยที่พระราชบัญญัติระ เบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๔๕  กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไว  ๔  ประเภท  
ไดแก  ตําแหนงประเภทบริหาร  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  และตําแหนงประเภททั่วไป  
และมาตรา  ๔๖  กําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองกับประเภทตําแหนงทั้ง  ๔  ประเภทไว  ประกอบกับ
มาตรา  ๕๐  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่กําหนดไว
ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงทายพระราชบัญญัติดังกลาว  โดยผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด   
ระดับใด  จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
ดังนั้น   เพื่อใหการรับเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ   สอดคลองกับการกําหนดตําแหนง 
ตามมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  และเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไดรับเงินเดือน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
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