
๑ 

ท่ี  นร ๑๐๐๘.๑/ว ๙           สํานักงาน ก.พ. 
             ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

       ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(เอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค)) 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ความแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือน
ข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนท่ี ๒๒ ก 
เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ก.พ. จึงมีมติดังนี้ 

๑. ให้ยกเลิก ข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ 
ท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือท่ีอ้างถึง และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

  “ข้อ ๑ กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ัง 
ผู้เข้ารับราชการต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามประเภทและระดับตําแหน่ง และให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิตามเอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค)” 

๒. ให้ยกเลิก ข้อ ๒.๑  ข้อ ๒.๒  และ ข้อ ๒.๓ ของหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย  
ของหนังสือท่ีอ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒.๑ การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในเอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค) ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (๒) 
เช่น ลําดับท่ี ๑๓ คุณวุฒิปริญญาโทท่ัวไป กําหนดช่วงเงินเดือนต้ังแต่ ๑๒,๖๐๐ – ๑๒,๙๘๐ บาท 

ข้อ ๒.๒ การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในเอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค) ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (๓) 
เช่น ลําดับท่ี ๑๓ คุณวุฒิปริญญาโทท่ัวไป กําหนดช่วงเงินเดือนต้ังแต่ ๑๒,๖๐๐ – ๑๓,๓๖๐ บาท 

 

 



๒ 

ข้อ ๒.๓ การบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕  
ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนในเอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค) ในช่องอัตราเงินเดือนใหม่ (๔) 
เช่น ลําดับท่ี ๑๓ คุณวุฒิปริญญาโทท่ัวไป กําหนดช่วงเงินเดือนต้ังแต่ ๑๒,๖๐๐ – ๑๓,๘๖๐ บาท” 

๓. ให้ยกเลิกอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามเอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค) ในสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือท่ีอ้างถึง และ 
ให้ใช้อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือฉบับนี้แทน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 
โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๓  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 

 



เอกสารแนบท้าย ๑ (ก)

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๐ คุณวุฒิ

๑ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

ที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 

๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๗๘๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๘,๑๕๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๘,๖๘๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๙,๓๙๐

๒ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษา

อบรมไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ปี ต่อจากวุฒิ

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว 

หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชา

เดียวกันกับวุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๗๘๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๘,๑๕๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๘,๖๘๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๙,๓๙๐

๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่

มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 

๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๒๐๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๗,๕๓๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๗๒๐

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

 (สถานศึกษาในประเทศ)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)



๒

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๐ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

 (สถานศึกษาในประเทศ)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ

ทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดเวลาศึกษา

อบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ

ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว  หรือ

หนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ

วุฒิบัตร

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๒๐๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๗,๕๓๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๗๒๐

๕ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๒๐๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๗,๕๓๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๗๒๐

๖ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทาง

การแพทย์คลินิกที่มีหลักสูตรกําหนดเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๙๓๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๐๗๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๕๑๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๖,๑๐๐

๗ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก

ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๙๓๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๐๗๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๕๑๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๖,๑๐๐

๘ ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๔๔๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๔,๕๕๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๔,๙๗๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๕,๕๔๐



๓

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๐ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

 (สถานศึกษาในประเทศ)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

๙ ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พื้นฐาน 

หรือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เฉพาะสาขาวิชาที่กําหนดที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีต่อจากวุฒิ

ปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังน้ี คือ

๙.๑ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๔๔๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๔,๕๕๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๔,๙๗๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๕,๕๔๐

๙.๒ ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  

(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๙๖๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๐๒๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๔๓๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๙๘๐

๙.๓ ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๔๙๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๓,๕๒๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๓,๙๑๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๔,๔๔๐

๙.๔ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๒,๙๘๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๘๖๐

๑๐ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง

วิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๙๖๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๐๒๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๔๓๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๙๘๐

๑๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑  ปี  ต่อจาก

ปริญญาโทในข้อ ๑๓

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๙๖๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๐๒๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๔๓๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๙๘๐



๔

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๐ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

 (สถานศึกษาในประเทศ)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

๑๒ ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า  ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี

เฉพาะที่กําหนดในข้อ ๑๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๙๖๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๐๒๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๔๓๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๙๘๐

๑๓ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๒,๙๘๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๘๖๐

๑๔ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๔๙๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๓,๕๒๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๓,๙๑๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๔,๔๔๐

๑๕ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรเดิม)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๒,๙๘๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๘๖๐

๑๖ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร ๖ ปี)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๒,๙๘๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๘๖๐

๑๗ ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มีหลักสูตร

กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะที่กําหนด

ในข้อ ๑๙

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๐,๒๓๐ ๑๐,๗๕๐ - ๑๑,๐๘๐ ๑๐,๗๕๐ - ๑๑,๔๐๐ ๑๐,๗๕๐ - ๑๑,๘๓๐

๑๘ ประกาศนียบัตรชั้นสูง  หรือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตร

การศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  

ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ ๒๐

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๙,๔๖๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๒๔๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๕๔๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๙๔๐



๕

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๐ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

 (สถานศึกษาในประเทศ)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

๑๙ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กําหนดให้ได้รับ

เงินเดือนตามหลักสูตร ๕  ปี

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๙,๔๖๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๒๔๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๕๔๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๙๔๐

๒๐ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๘,๗๐๐ ๙,๑๔๐ - ๙,๔๒๐ ๙,๑๔๐ - ๙,๖๙๐ ๙,๑๔๐ - ๑๐,๐๖๐

๒๑ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ

ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๖ เดือน 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๖๒๐ ๘,๐๑๐ - ๘,๒๖๐ ๘,๐๑๐ - ๘,๕๐๐ ๘,๐๑๐ - ๘,๘๒๐

๒๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ

ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓  ปี 

ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๗,๓๐๐ ๗,๖๗๐ - ๗,๙๑๐ ๗,๖๗๐ - ๘,๑๔๐ ๗,๖๗๐ - ๘,๔๔๐



๖

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๐ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

 (สถานศึกษาในประเทศ)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

๒๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 

(ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๖,๖๗๐ ๗,๐๑๐ - ๗,๒๓๐ ๗,๐๑๐ - ๗,๔๔๐ ๗,๐๑๐ - ๗,๗๒๐

๒๔ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๖,๓๑๐ ๖,๖๓๐ - ๖,๘๓๐ ๖,๖๓๐ - ๗,๐๓๐ ๖,๖๓๐ - ๗,๓๐๐

๒๕ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๖,๑๐๐ ๖,๔๑๐ - ๖,๖๑๐ ๖,๔๑๐ - ๖,๘๐๐ ๖,๔๑๐ - ๗,๐๖๐



๗

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๓๐ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)

 (สถานศึกษาในประเทศ)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

๒๖ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  

หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๒  ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

เทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๕,๖๕๐ ๕,๙๔๐ - ๖,๑๒๐ ๕,๙๔๐ - ๖,๓๐๐ ๕,๙๔๐ - ๖,๕๔๐

๒๗ ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย  

หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ต่อจาก

คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๕,๕๒๐ ๕,๘๐๐ - ๕,๙๘๐ ๕,๘๐๐ - ๖,๑๕๐ ๕,๘๐๐ - ๖,๓๘๐

๒๘ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๕,๔๒๐ ๕,๗๐๐ - ๕,๘๘๐ ๕,๗๐๐ - ๖,๐๕๐ ๕,๗๐๐ - ๖,๒๗๐

๒๙ ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๕,๔๒๐ ๕,๗๐๐ - ๕,๘๘๐ ๕,๗๐๐ - ๖,๐๕๐ ๕,๗๐๐ - ๖,๒๗๐

๓๐ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  และ

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่า

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๕,๔๒๐ ๕,๗๐๐ - ๕,๘๘๐ ๕,๗๐๐ - ๖,๐๕๐ ๕,๗๐๐ - ๖,๒๗๐



เอกสารแนบท้าย ๑ (ข)
                 อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

๑ Higher  National  Diploma  (HND) วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๘,๓๒๐ ๘,๗๔๐ - ๙,๐๑๐ ๘,๗๔๐ - ๙,๒๗๐ ๘,๗๔๐ - ๙,๖๒๐

๒ ปริญญาตรีหลักสูตร  ๔  ปี ของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  

แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรอง

วิทยฐานะสถาบัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๗,๙๓๐ ๘,๓๓๐ - ๘,๕๘๐ ๘,๓๓๐ - ๘,๘๓๐ ๘,๓๓๐ - ๙,๑๗๐

๓ ปริญญาตรีทั่วไป  หรือปริญญาตรีของ

สหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และ

สถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สถาบัน  หรือปริญญาตรีของ

สหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และ

สถาบันน้ันได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๘,๗๐๐ ๙,๑๔๐ - ๙,๔๒๐ ๙,๑๔๐ - ๙,๖๙๐ ๙,๑๔๐ - ๑๐,๐๖๐

๔ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาก

สถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพ  แต่ได้รับเฉพาะการรับรอง

วิทยฐานะสถาบัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๘,๗๐๐ ๙,๑๔๐ - ๙,๔๒๐ ๙,๑๔๐ - ๙,๖๙๐ ๙,๑๔๐ - ๑๐,๐๖๐

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)
อัตรา

เงินเดือนเดิม

 (บาท) 

 ๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญี่ปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)



๒
                 อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)
อัตรา

เงินเดือนเดิม

 (บาท) 

 ๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญี่ปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

๕ ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาก

สถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพ หรือ  Postgraduate 

Diploma  (หลักสูตรปกติ)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๙,๔๖๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๒๔๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๕๔๐ ๙,๙๔๐ - ๑๐,๙๔๐

๖ Postgraduate  Diploma  

(หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๙,๐๘๐ ๙,๕๔๐ - ๙,๘๓๐ ๙,๕๔๐ - ๑๐,๑๒๐ ๙,๕๔๐ - ๑๐,๕๐๐

๗ ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา  สาขาวิชา

ที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา

วิชาชีพ  แต่สถาบันได้รับเฉพาะ

การรับรองวิทยฐานะสถาบันโดยไม่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๐๗๐ ๑๑,๖๓๐ - ๑๑,๙๘๐ ๑๑,๖๓๐ - ๑๒,๓๓๐ ๑๑,๖๓๐ - ๑๒,๘๐๐



๓
                 อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)
อัตรา

เงินเดือนเดิม

 (บาท) 

 ๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญี่ปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

๘ ปริญญาโททั่วไป  หรือปริญญาโทของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ  และ

สถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สถาบัน  หรือปริญญาโทของ

สหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก

สถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพ แต่ได้รับการรับรอง

วิทยฐานะสถาบัน  หรือ  Doctor  of  

Pharmacy   จากสถาบันที่ได้รับ

การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของ

สหรัฐอเมริกา

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๒,๙๘๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๓๖๐ ๑๒,๖๐๐ - ๑๓,๘๖๐

๙ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๔๙๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๓,๕๒๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๓,๙๑๐ ๑๓,๑๒๐ - ๑๔,๔๔๐

๑๐ ปริญญาตรีหลักสูตร   ๕  ปี  +  
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ

ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก

สถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

สาขาวิชาชีพ

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๒,๙๖๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๐๒๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๔๓๐ ๑๓,๖๑๐ - ๑๔,๙๘๐



๔
                 อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๓ คุณวุฒิ

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)
อัตรา

เงินเดือนเดิม

 (บาท) 

 ๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจักร  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศญี่ปุ่น  และ  Asian  Institute  of  Technology)

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

๑๑ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์  และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาโทใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๔๔๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๔,๕๕๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๔,๙๗๐ ๑๔,๑๒๐ - ๑๕,๕๔๐

๑๒ ปริญญาเอก  วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๒๐๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๗,๕๓๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๐๔๐ ๑๗,๐๑๐ - ๑๘,๗๒๐

๑๓ ปริญญาแพทยศาสตร์  

ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาเอก

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๖,๗๘๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๘,๑๕๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๘,๖๘๐ ๑๗,๖๒๐ - ๑๙,๓๙๐



เอกสารแนบท้าย ๑ (ค)

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๑ คุณวุฒิ

ฝ่ายเดินเรือ

๑ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่าหรือเทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๙๓๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๐๗๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๕๑๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๖,๑๐๐

๒ นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๔๐๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๒,๓๓๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๒,๖๙๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๓,๑๗๐

๓ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกว่าหรือเทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๔๐๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๒,๓๓๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๒,๖๙๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๓,๑๗๐

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)
อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

(ประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ )

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

ได้ในระดับเดียวกัน ปฏิบัติการ

๔ ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 

๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๙,๘๔๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๐,๖๖๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๐,๙๗๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๑,๓๘๐

๕ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลขนาด ๕๐๐  ตันกรอส หรือ

มากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๙,๘๔๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๐,๖๖๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๐,๙๗๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๑,๓๘๐

๖ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ๕๐๐ - ๓,๐๐๐  

ตันกรอส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๖,๑๐๐ ๖,๔๑๐ - ๖,๖๑๐ ๖,๔๑๐ - ๖,๘๐๐ ๖,๔๑๐ - ๗,๐๖๐

๗ นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด

ตํ่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส หรือเทียบได้

ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๕,๘๗๐ ๖,๑๗๐ - ๖,๓๖๐ ๖,๑๗๐ - ๖,๕๕๐ ๖,๑๗๐ - ๖,๗๙๐

๘ นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดตํ่ากว่า ๕๐๐ 

ตันกรอส หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทั่วไป

ระดับ

ปฏิบัติงาน

๕,๘๗๐ ๖,๑๗๐ - ๖,๓๖๐ ๖,๑๗๐ - ๖,๕๕๐ ๖,๑๗๐ - ๖,๗๙๐



๒

                อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน  ๑๑ คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)
อัตรา

เงินเดือน

เดิม (บาท) 

๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑)

(ประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ )

ลําดับ

ที่
คุณวุฒิ

ประเภท

และ

ระดับ

ตําแหน่ง

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๔

(๒)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ ต.ค. ๕๔ 

(๓)

ใช้บังคับตั้งแต่

๑ เม.ย. ๕๕ เป็นต้นไป

(๔)

ฝ่ายช่างกลเรือ

๙ ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ

มากกว่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๓,๙๓๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๐๗๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๕,๕๑๐ ๑๔,๖๓๐ - ๑๖,๑๐๐

๑๐ ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลัง

ขับเคลื่อน ๗๕๐ - ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ

เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๑๑,๔๐๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๒,๓๓๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๒,๖๙๐ ๑๑,๙๗๐ - ๑๓,๑๗๐

๑๑ รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาด

กําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ

มากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิชาการ

ระดับ

ปฏิบัติการ

๙,๘๔๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๐,๖๖๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๐,๙๗๐ ๑๐,๓๔๐ - ๑๑,๓๘๐

มากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ปฏิบัติการ
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