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ประกาศ  ก.พ. 
เร่ือง  กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษ  มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบ  ก.พ.  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของขาราชการพลเรือน   

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  และขอ  ๕  แหงระเบียบ  ก.พ.  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก.พ.  จึงกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา  “ประกาศ  ก.พ.  เร่ือง  กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศ  ก.พ.  เร่ือง  กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ประกาศ  ก.พ.  เร่ือง  กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน  

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

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

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

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ขอ ๔ ใหขาราชการผูไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงและในหนวยงานดังตอไปนี้  

เปนขาราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มี เหตุพิเศษ  และใหไดรับเงินเพิ่ม 
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทายประกาศนี้ 
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(๑) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน  ดานการอภิบาล  การศึกษา  การฝกและ
อบรม  การปลูกฝงศีลธรรม  จริยธรรม  การฝกระเบียบวินัย  ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน  
ดานการสงเคราะหและบําบัด  แกไข  หรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมหรือ
การตรวจรักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชน  ดานการสืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอม 
ทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  รวมทั้งสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน  ใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.น.”   

(๒) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห   
โดยผูไดรับการสงเคราะหไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  เนื่องจากเปนคนพิการทางกาย  ทางสมองและ
ปญญา  ทางจิตประสาท  เปนคนชราที่เจ็บปวยหรือหลง  หรือเปนคนไรที่พึ่งที่มีปญหาดานจิตประสาท  
ซ่ึงในการปฏิบัติงานตองดูแลใหการสงเคราะห  ฟนฟู  และพัฒนา  โดยสัมผัสกับผูรับการสงเคราะห 
ที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดโดยตรง  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.พ.” 

(๓) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน   ในกรมราชทัณฑ   ซ่ึงได รับแตงต้ังใหปฏิบัติงานที่ เ รือนจําตามกฎหมายราชทัณฑ   
ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวของใกลชิดกับผูตองขัง  หรือผูตองกักขัง  หรือผูถูกกักกัน  ตลอดเวลา  หรือบางเวลา  
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.ร.” 

(๔) ขาราชการในทุกสวนราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงานเปนครูการศึกษาพิเศษ 
สอนคนตาบอด  สอนคนหูหนวก  สอนคนรางกายพิการทางแขนขา  และลําตัว  และสอนคนปญญาออน  
ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหนวยงานของทางราชการ  หรือในความควบคุมของทางราชการ  
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ค.ศ.” 
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(๕) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในสํานักขาวกรองแหงชาติ  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน  การรวบรวม
ขาว  วิเคราะหขาว  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการขาวในการติดตามสถานการณทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  หรือเฝาระวังเหตุการณหรือส่ิงบอกเหตุที่จะเกิดการกอการราย
หรือบอนทําลายความมั่นคง  เพื่อแจงเตือนและรายงานรัฐบาลและผูใชขาวระดับสูงทราบอยางตอเนื่อง  
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพเิศษของผูปฏิบัติงานดานการขาว  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.น.ข.” 

(๖) ขาราชการผูดํารงตําแหนง  เจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับ
ชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการระดับตน  ในสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวง
เกษตรและสหกรณซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงานดานการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบิน
ตามที่  ก.พ.  กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของเจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ค.จ.” 

(๗) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในกรมศิลปากร  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนผูปฏิบัติการใตน้ํา  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา  การทําแผนผังใตทะเล
และการบันทึกขอมูลตาง ๆ  ทางโบราณคดีใตน้ํา  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของผูปฏิบัติการใตน้ําซ่ึงปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา  การทําแผนผัง
ใตทะเล  และการบันทึกขอมูลตาง ๆ  ทางโบราณคดีใตน้ํา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ป.น. ๑” 

 (ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา  การทําแผนผังใตทะเล
และการบันทึกขอมูลตาง ๆ  ทางโบราณคดีใตน้ํา  และมีความรูความสามารถในการใชวัตถุระเบิดใตน้ํา  
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติการใตน้ําซ่ึงปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสํารวจ
และขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา  การทําแผนผังใตทะเล  และการบันทึกขอมูลตาง ๆ  ทางโบราณคดีใตน้ํา  
และมีความรูความสามารถในการใชวัตถุระเบิดใตน้ํา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ป.น. ๒” 

(๘) ขาราชการในทุกสวนราชการ   ซ่ึงได รับแตงต้ังให เปนผูปฏิบั ติงานทางอากาศ   
โดยปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ  ดังตอไปนี้ 
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 (ก) นักบินหรือนักบินผูตรวจการบิน  ซ่ึงปฏิบัติงานบนอากาศยานเปนประจํา  ใหไดรับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนนักบิน  หรือนักบิน
ผูตรวจการบิน  บนอากาศยานเปนประจํา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.น.อ. ๑” 

 (ข) ผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ  (Avionics)  ซ่ึงปฏิบัติงานบนเครื่องบิน
ทดสอบเปนประจํา  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติ
หนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ  (Avionics)  บนเคร่ืองบินทดสอบเปนประจํา  ซ่ึงเรียก
โดยยอวา  “พ.น.อ. ๒” 

 (ค) ชางอากาศหรือชางเคร่ืองบิน  ซ่ึงปฏิบัติงานบนอากาศยานเปนประจํา  ใหไดรับ 
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหนาที่เปน  ชางอากาศหรือ 
ชางเคร่ืองบิน  บนอากาศยานเปนประจํา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.น.อ. ๓” 

(๙) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  กรมคุมประพฤติ  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพื้นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา  ดานการตรวจพิสูจนการเสพ  หรือ 
การติดยาเสพติด  ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  และดานติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูติดยาเสพติด  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดแบบบังคับรักษาในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  กรมคุมประพฤติ  ซ่ึงเรียก 
โดยยอวา  “พ.ต.ป.” 

(๑๐) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน
ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด  โดยการสืบสวนหาขาว  การวิเคราะหขาว  การเฝาตรวจและ
ติดตามพฤติการณ  การลอซ้ือ  การตรวจคนจับกุม  การดําเนินคดียาเสพติดโดยใชมาตรการสมคบ   
การยึด  อายัดทรัพยสิน  การบริหารจัดการทรัพยสิน  การเรงรัดติดตามและประสานคดี  การตรวจพิสูจน
ยาเสพติด  การสํารวจพืชเสพติด  การเฝาระวังปญหายาเสพติดในพื้นที่และการจัดระเบียบสังคม   
โดยการปฏิบัติงานตองใชประสบการณ  ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดในสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ป.ส.” 
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(๑๑) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปน
ผูปฏิบั ติงานทางอากาศ   โดยปฏิบัติงานในฐานะผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุส่ือสารและ 
เคร่ืองชวยการเดินอากาศและขึ้นบินทดสอบอุปกรณหรือระบบนั้นภายหลังแกไขปรับแตง  เพื่อให 
การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและความปลอดภัยในการบินปฏิบัติงานของอากาศยาน  ใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนผูแกไขและปรับแตง
อุปกรณวิทยุส่ือสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.น.อ.  ๓” 

(๑๒) ขาราชการผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขที่เรือนจําในกรมราชทัณฑ  ซ่ึงไดรับแตงต้ัง 
ใหปฏิบัติงานที่เรือนจําตามกฎหมายราชทัณฑ  โดยปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการ
ทางการแพทยกับผูตองขัง  หรือผูตองกักขัง  หรือผูถูกกักกัน  ตลอดเวลา  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขที่เรือนจํา  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.ส.ร.” 

(๑๓) ขาราชการผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน   กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ซ่ึงไดรับแตงต้ัง 
ใหปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน   
โดยปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการทางการแพทยแกเด็กและเยาวชน   ตลอดเวลา   
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขในหนวยงานสังกัด
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.ส.พ.” 

(๑๔) ขาราชการในสถาบันนิติวิทยาศาสตร  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร  
โดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุหรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ  ซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตร
พลิกศพในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไมทราบชื่อ  ศพที่ญาติรองขอและศพที่ตายผิดธรรมชาติ  
ตรวจรางกายผูเสียหายในกรณีถูกทํารายรางกาย  ถูกขมขืนกระทําชําเรา  ตรวจรางกายและวัตถุพยาน 
ของผูตองสงสัยในกรณีกระทําความผิดอาญา  รวมถึงกรณีที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดี
พิ เศษ   หรือหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของรองขอหรือที่ ได รับมอบหมาย   ตรวจพิ สูจนหลักฐาน 
ทางวิทยาศาสตรครบทุกสาขาในกรณีตางๆ  ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่ เกิดเหตุในคดีตาง ๆ   
ตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษทุกชนิดรวมทั้งการตรวจยาพิษ  รวบรวมศพ  ชิ้นสวนของศพที่ไมทราบชื่อ
มาทําการพิ สูจนบุคคลและสาเหตุการตาย   ใหได รับ เ งินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี เหตุพิ เศษ 
ของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.ว.” 
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(๑๕) ขาราชการผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร  ซ่ึงไดรับแตงต้ัง 
ใหปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร  โดยปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทยกับผูเสียหาย  หรือ 
ผูตองสงสัย  หรือวัตถุพยาน  หรือศพ  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน
ดานการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.ส.ว.” 

(๑๖) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ระดับชํานาญงาน  ระดับอาวุโส  
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ
ระดับตน  ในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา  และสํานักงานคุม
ประพฤติประจําศาล  สังกัดกรมคุมประพฤติ  ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ  
การควบคุมและสอดสอง  การตรวจพิสูจนและการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด  สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสาขา  และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล  สังกัดกรมคุมประพฤติ  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  
“พ.ค.ป.”   

(๑๗) ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานนิติการตําแหนงนิติกร  ระดับปฏิบัติการ  
ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ  สายงานอํานวยการเฉพาะดาน  
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน  (นิติการ)  ระดับตน  ซ่ึงอยูในหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
เปนผูดํารงตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  
“พ.ต.ก.”   

 (ก) ผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่ เทียบเทาซ่ึง   
ก.พ.  กําหนดหรือรับรอง 

 (ข) ผานกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่  อ.ก.พ.  วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด 

 (ค) ปฏิบัติงานในหนวยงาน  ดังตอไปนี้   
  ๑) สวนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการซึ่งมีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของกับงานดานกฎหมายและมีหัวหนาสวนราชการดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ  หรือ 
  ๒) หนวยงานตํ่ากวากองหรือสํานักหรือหนวยงานเทียบเทากองหรือสํานัก  ที่  ก.พ.  

เห็นชอบการแบงงานภายใน  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับงานดานกฎหมาย  และมีหัวหนาหนวยงาน
ดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ  หรือ 
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  ๓) สวนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการหรือหนวยงานตํ่ากวากอง

หรือสํานักหรือหนวยงานเทียบเทากองหรือสํานัก  ที่  ก.พ.  เห็นชอบการแบงงานภายใน  ซ่ึงหัวหนา

หนวยงานไมเปนผูดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ  แตปฏิบัติงานดานกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจ 

และยกรางกฎหมายหรือ  การดําเนินการทางวินัยหรือ  การดําเนินคดีอาญา  คดีแพง  และคดีปกครอง   

 (ง) ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนิติกรที่ไดรับแตงต้ังตามที่  ก.พ.  กําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง   

ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการในสายงานนิติการ  ตําแหนงนิติกร  ระดับปฏิบัติการ  

ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และประเภทอํานวยการ  สายงานอํานวยการเฉพาะดาน  

ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน  (นิติการ)  ระดับตน  ที่ผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ   

ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายแลวกอนวันที่

ประกาศนี้ใชบังคับใหถือวาผานการอบรมหลักสูตรตาม  (ก)  แลว 

(๑๘) ขาราชการผูดํารงตําแหนงนายแพทย  ผูอํานวยการเฉพาะดาน  (แพทย)  ทันตแพทย  

ผูอํานวยการเฉพาะดาน  (ทันตแพทย)  เภสัชกร  ผูอํานวยการเฉพาะดาน  (เภสัชกรรม)  พยาบาลวิชาชีพ  

นักเทคนิคการแพทย   นักรังสีการแพทย   นักกายภาพบําบัด   นักแกไขความผิดปกติของการ 

ส่ือความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่ดานแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

นักกิจกรรมบําบัดหรือนักอาชีวบําบัดที่ปฏิบัติหนาที่ดานกิจกรรมบําบัด  นักจิตวิทยาคลินิกหรือ

นักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก  และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ทั้งนี้  ตองเปน

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ  หรือใบอนุญาต

เปนผูประกอบโรคศิลปะ  ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  โดยใชใบอนุญาตดังกลาวปฏิบัติงานใหบริการ

ดานสุขภาพดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน  ไดแก  ดานการรักษาพยาบาล  ดานการสงเสริมสุขภาพ  

ดานการควบคุมปองกันโรค  ดานการคุมครองผูบริโภค  หรือดานการฟนฟูสภาพ  และไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาที่ตามบัญชีกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี เหตุพิ เศษ 

ของขาราชการพลเรือนแนบทาย  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงาน 

ดานการสาธารณสุข  ซ่ึงเรียกโดยยอวา  “พ.ต.ส.” 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๕ ขาราชการผูไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน

เพิ่มอยูแลวในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามหลักเกณฑ

และอัตราที่กําหนดทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 



บัญชีกําหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิม่สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพเิศษของขาราชการพลเรือนแนบทาย 

ประกาศ ก.พ.  เรื่อง  กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรบัตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(๑) ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน

สังกัดกรมพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนตามกลุม

ตําแหนงที่ตกลงกับ

สํานักงาน ก.พ. 

พ.ต.น. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ 
(๑)  ดานการอภิบาล    การศึกษา   การฝกและอบรม  การปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม การฝกระเบียบวินัย  ดูแลและอบรม

สั่งสอนเด็กและเยาวชน  ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาชน   
(๒)  ดานการสงเคราะหและบําบัด  แกไข หรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุม หรือการตรวจ

รักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชน  ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน   
     ใหไดรับ  พ.ต.น.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.น.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.น. 

(๓)  ดานการสืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสาเหตุแหงการกระทํา
ผิดของเด็กและเยาวชน  ใหไดรับ พ.ต.น.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.น.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.น. 
 

สําหรับผูซึ่งมิไดปฏิบัติงานตาม  (๑)  (๒) และ (๓) อยูเปนปกติ แตไดรับคําสั่งมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานตาม  
(๑) หรือ (๒)  บางเวลา  ใหไดรับ พ.ต.น.  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 



 ๒

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(ก)  ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑๒๐ ชั่วโมงตอเดือน  ไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.น.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.น. 

(ข)  ปฏิบัติงานไมนอยกวา   ๘๐ ชั่วโมงตอเดือน  ไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.น.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.น. 

(ค)  ปฏิบัติงานไมนอยกวา   ๔๐ ชั่วโมงตอเดือน  ไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.น.  
ดํารงตาํแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.น. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.น. 

(ง)  ปฏิบัติงานไมถึง ๔๐ ชั่วโมงตอเดือน ไมไดรับ พ.ต.น. ในเดือนนั้น 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๘๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

 
๔๐๐ 
๔๐๐ 
๔๐๐ 

 
(๒) ผูปฏิบัติงานในกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ  
พ.ต.พ. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห  โดยผูรับไดการสงเคราะหไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เนื่องจาก 

เปนคนพิการทางกาย  ทางสมองและปญญา  ทางจิตประสาท  เปนคนชราที่เจ็บปวยหรือหลง หรือเปนคนไรที่พึ่งที่มีปญหา 
ดานจิตประสาท  ซึ่งในการปฏิบัติงานตองดูแลใหการสงเคราะห   ฟนฟู   และพัฒนา โดยสัมผัสกับผูรับการสงเคราะห 
ที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดโดยตรง   ใหไดรับ  พ.ต.พ. ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(ก)  ผูปฏิบัติงาน จํานวน ๑ คน ตอจํานวนผูรับการสงเคราะหที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ๘ คน  และใหเพิ่มจํานวน
ผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.พ.  ดังกลาว ได ๑ คน ตอจํานวนผูรับการสงเคราะหที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดที่เพิ่มขึ้นทุก ๘ คน   

การคิดอัตราสวนผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.พ.  ดังกลาว  ใหคิดจากจํานวนผูปฏิบัติงานในสถานสงเคราะหนั้นทั้งผูที่เปน
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(ข)  ผูปฏิบัติงาน ตองมีเวลาปฏิบัติงาน สัปดาหละไมนอยกวา ๑๘ ชั่วโมง 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.พ.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.พ. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.พ. 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

(๓) ผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา 
ตามกฎหมายราชทัณฑ 
ในกรมราชทัณฑตาม 
กลุมตําแหนงที่ตกลงกับ 
สํานักงาน  ก.พ. 

พ.ต.ร. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ  เกี่ยวของใกลชิดผูตองขัง  หรือผูตองกักขัง หรือผูถูกกักกัน  ไดแก งานดาน 
การควบคุมทั้งภายในเรือนจําและภายนอกเรือนจํา งานดานสูทกรรม งานดานการใหการศึกษา และฝกวิชาชีพแกบุคคล
ดังกลาวที่เรือนจํา ใหไดรับ พ.ต.ร. ดังนี้ 

(๑)  ผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา นอกจากเรือนจําตาม (๒) ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.ร.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.ร. 

(๒)  ผูปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานเปด เรือนจําชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.ร.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.ร. 

สําหรับผูซึ่งมิไดปฏิบัติงานขางตนอยูเปนปกติ แตไดรับคําสั่งมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานขางตนบางเวลา   
ซึ่งตองไมนอยกวา ๗๕ ชั่วโมงตอเดือน ใหไดรับ พ.ต.ร. ดังนี้ 

(๑)  ผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา นอกจากเรือนจําตาม (๒)  ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.ร.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.ร. 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 



 ๔ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(๒)  ผูปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานเปด เรือนจําชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.ร.  
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.ร. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.ร. 

 
๘๐๐ 
๘๐๐ 
๘๐๐ 

(๔) ครูการศึกษาพิเศษ 
ในทุกสวนราชการ 

พ.ค.ศ. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนครูการศึกษาพิเศษ  สอนคนตาบอด  สอนคนหูหนวก สอนคนรางกายพิการทางแขนขา และลําตัว  
และสอนคนปญญาออน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหนวยงานของทางราชการ หรือในความควบคุมของทางราชการซึ่ง 

๑.  เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้  เปนผูไดรับการศึกษาหรือไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการโดยไดรับ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาทางการศึกษาพิเศษของคนพิการจากสถาบันในประเทศหรือตางประเทศ  หรือเปนครู
การศึกษาพิเศษที่ไดรับการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝกอบรมครูสอนคนพิการของ

กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเปนครูการศึกษาพิเศษที่ไดรับการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝกอบรม
ครูสอนคนปญญาออนของกระทรวงสาธารณสุข 

๒.  ปฏิบัติงานการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ ๑๘ ชั่วโมง ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน ๑ ชั่วโมง  
ใหไดรับ พ.ค.ศ.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ใหไดรับ พ.ค.ศ.   
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 

อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ค.ศ. 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการใหไดรับ พ.ค.ศ. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ใหไดรับ พ.ค.ศ. 
ดํารงตําแหนงประเภทบริหาร  ใหไดรับ พ.ค.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 



 ๕ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(๕) ผูปฏิบัติงานดานการขาว 
ในสํานักขาวกรองแหงชาติ 

พ.น.ข. 
 
 
 
 
 
 

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน  การรวบรวมขาว  วิเคราะหขาว หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการขาว
ในการติดตามสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง  หรือเฝาระวังเหตุการณหรือสิ่งบอกเหตุ 
ที่จะเกิดการกอการรายหรือบอนทําลายความมั่นคง เพื่อแจงเตือนและรายงานรัฐบาลและผูใชขาวระดับสูงทราบอยาง
ตอเนื่อง  ใหไดรับ พ.น.ข.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  หรือ ระดับชํานาญงาน  หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.น.ข. 
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.น.ข. 
ประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.น.ข. 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

(๖) เจาพนักงานควบคุมจราจร

ทางอากาศในสํานักฝน

หลวงและการบินเกษตร  
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 
 
 

พ.ค.จ. ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศและปฏิบัติงานดานการควบคุมจราจร 
ทางอากาศและสื่อสารการบินตามที่ ก.พ. กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ซึ่งเปนผูมีประสบการณการทํางาน 
ดานการควบคุมจราจรทางอากาศมาแลวไมนอยกวา ๕ ป  ใหไดรับ พ.ค.จ.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ใหไดรับ พ.ค.จ. 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 

อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ค.จ. 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ค.จ. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ค.จ. 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

(๗) ผูปฏิบัติการใตน้ํา 
ในกรมศิลปากร 
 
 

 
พ.ป.น. ๑ 

 
 

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน   
๑.  เกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา การทําแผนผังใตทะเลและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดี 

ใตน้ํา และตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการดําน้ํา (Scuba Diving)  ที่ไดรับการรับรองจากสถาบันหรือองคกรที่มี
วัตถุประสงคในการฝกอบรมการดําน้ํา  ใหไดรับ พ.ป.น. ๑  ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๖

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ป.น. ๒ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๓ ปขึ้นไป และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 
ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ ระดับชํานาญงาน  หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ป.น. ๑   

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ป.น. ๑   
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ป.น. ๑   

 
๒.  เกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา  การทําแผนผังใตทะเลและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดี

ใตน้ํ า  และมีความรูความสามารถในการใชวัตถุระเบิดใตน้ํ า  และตองผานการฝกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ ยวของ 
กับการปฏิบัติงานกับวัตถุระเบิด หรือมีความรูความสามารถในการดําน้ําลึกดวยแกสผสมเกินกวาสองชนิดขึ้นไป โดยผาน
หลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรการดําน้ําลึกดวยการหายใจแกสผสม (Mixed Gas Diving)  ที่ไดรับการรับรองจากสถาบัน
หรือองคกรที่มีวัตถุประสงคในการฝกอบรมการดําน้ําลึกดวยแกสผสม  ใหไดรับ พ.ป.น. ๒  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๓ ปขึ้นไป และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ ระดับชํานาญงาน  หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ป.น. ๒   

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ และ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ป.น. ๒   
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ป.น. ๒   

 

ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานตาม ๑  หรือ ๒  ที่จะได  พ.ป.น. ๑ หรือ  พ.ป.น. ๒    ตองอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข   ดังนี้ 
(๑)  ปแรกที่ไดรับการแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับ พ.ป.น. ๑ หรือ  พ.ป.น. ๒  แลวแตกรณีทุกเดือน  ตั้งแต 

วันรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่เปนตนไปจนถึงเดือนสุดทายของป 
(๒)  ในปตอ ๆ ไปใหไดรับ  พ.ป.น. ๑  หรือ  พ.ป.น. ๒  แลวแตกรณี  ตามระยะเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ใตน้ํา 

ในปที่แลวมาเปนเกณฑคํานวณ  ดังนี้ 
(ก)  ถามีเวลาปฏิบัติหนาที่ตั้งแต ๕๐ ชั่วโมงขึ้นไป ใหไดรับ พ.ป.น. ๑  หรือ  พ.ป.น. ๒  แลวแตกรณี  ทุกเดือนตลอดป 
(ข)  ถามีเวลาปฏิบัติหนาที่ตั้งแต  ๔๐ ชั่วโมง  แตไมถึง ๕๐  ชั่วโมง ใหไดรับ  พ.ป.น. ๑  หรือ  พ.ป.น. ๒  แลวแต

กรณี  ๑๐  เดือน  นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ค)  ถามีเวลาปฏิบัติหนาที่ตั้งแต  ๓๐ ชั่วโมง  แตไมถึง ๔๐  ชั่วโมงใหไดรับ  พ.ป.น. ๑  หรือ  พ.ป.น. ๒  แลวแต

กรณี  ๘  เดือน  นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ง)  ถามีเวลาปฏิบัติหนาที่ตั้งแต  ๒๐ ชั่วโมง  แตไมถึง ๓๐  ชั่วโมง  ใหไดรับ  พ.ป.น. ๑  หรือ  พ.ป.น. ๒  แลวแต

กรณี  ๖  เดือน  นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(จ)  ถามีเวลาปฏิบัติหนาที่ตั้งแต  ๑๐ ชั่วโมง  แตไมถึง ๒๐  ชั่วโมง  ใหไดรับ  พ.ป.น. ๑  หรือ  พ.ป.น. ๒  แลวแต

กรณี  ๔  เดือน  นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ฉ)  ถามีเวลาปฏิบัติหนาที่ไมถึง  ๑๐  ชั่วโมง  ใหไดรับ  พ.ป.น. ๑  หรือ พ.ป.น. ๒  แลวแตกรณี  ๒  เดือน  

นับตั้งแตเดือนแรกของป 
 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 



 ๘ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(ช)  ถาไมมีเวลาปฏิบัติหนาที่  ไมใหไดรับ  พ.ป.น. ๑  หรือ  พ.ป.น. ๒ 
การคํานวณเวลาปฏิบัติหนาที่  ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน ๑  ชั่วโมง 

(๓)  ผูปฏิบัติการใตน้ําผูใดจะไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติการใตน้ํา พ.ป.น. ๑ หรือ  
พ.ป.น. ๒  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป 

(๔) ผูปฏิบัติการใตน้ําผูใดเจ็บปวยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใน
ปที่แลวมาตั้งแต  ๓๓๐  วันขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ป.น. ๑  หรือ พ.ป.น. ๒  แลวแตกรณี   ทุกเดือนของปถัดไป 

(๕) ผูปฏิบัติการใตน้ําผูใดเจ็บปวยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่จนแพทยเวชศาสตรใตน้ํา 
มีความเห็นวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากผูนั้นมีเวลาปฏิบัติหนาที่ในปที่แลวมา ตั้งแต  ๕๐  ชั่วโมงขึ้นไป  ใหไดรับ  
พ.ป.น. ๑  หรือ พ.ป.น. ๒  แลวแตกรณี ทุกเดือนของปถัดไป เปนเวลา  ๒   ปติดตอกัน 

(๖) ผูปฏิบัติการใตน้ํา  ตองเขารับการตรวจสมรรถภาพรางกายจากแพทยเวชศาสตรใตน้ํา อยางนอย ๖ เดือนตอครั้ง  
และแพทยลงความเห็นวาเปนผูเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใตน้ําได 

(๘) ผูปฏิบัติงานทางอากาศ 
๑.  นักบินหรือ 

นักบินผูตรวจการบิน  
บนอากาศยานเปนประจํา 
 
 
 

 
 
 

 
พ.น.อ. ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ 
๑. นักบิน  ซึ่งเปนผูสําเร็จวิชาการบินตามหลักสูตรโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ  หรือกองทัพบก  หรือสถาบัน

การบินพลเรือนแหงประเทศไทย  และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการวาเปนผูมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาที่
เปนนักบินทําการบินประจําเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรได ใหไดรับ พ.น.อ. ๑   ดังนี้ 

(๑)  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับ
เชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ที่มีชั่วโมงบินนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 

(๒)  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ และมีชั่วโมงบินมาแลวไมนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบิน  ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 

(๓)  ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ที่มีชั่วโมงบินนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 
(๔)  ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ และมีชั่วโมงบินมาแลวไมนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบินใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 

 
 
 
 
 

๒๖,๐๐๐ 
 

๒๘,๒๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 



 ๙ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  ผูตรวจสอบ 

การปฏิบัติการบินทดสอบ 
(Avionics) บนเครื่องบิน
ทดสอบเปนประจํา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.น.อ. ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

(๕)  ดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ที่มีชั่วโมงบินนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 
(๖)  ดํารงตําแหนงประเภทบริหาร และมีชั่วโมงบินมาแลวไมนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบินใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 
 

๒. นักบินผูตรวจการบิน  ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตนักบินพาณิชยไมต่ํากวานักบินพาณิชยตรีมีศักยการบิน 
ดวยเครื่องบินแบบหลายเครื่องยนตและการบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน  และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
วาเปนผูมีความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่เกี่ยวกับการบินที่จะเปนนักบินผูตรวจการบินใหไดรับ พ.น.อ. ๑  ดังนี้ 

(๑)  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับ
เชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ที่มีชั่วโมงบินนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 

(๒)  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ และมีชั่วโมงบินมาแลวไมนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบิน  ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 

(๓)  ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ที่มีชั่วโมงบินนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบนิ ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 
(๔)  ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ และมีชั่วโมงบินมาแลวไมนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบินใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 
(๕)  ดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ที่มีชั่วโมงบินนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 
(๖)  ดํารงตําแหนงประเภทบริหาร และมีชั่วโมงบินมาแลวไมนอยกวา ๗๐๐ ชั่วโมงบินใหไดรับ พ.น.อ. ๑ 
 
๓.  ผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ  ซึ่งเปนผูไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการบินทดสอบ  การวิเคราะหและ

ประเมินผลการบินทดสอบจากกรมการขนสงทางอากาศหรือหนวยงานอื่นที่กรมการขนสงทางอากาศรับรองหรือสถาบัน

อื่นในตางประเทศ   และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ 
ใหไดรับ พ.น.อ. ๒  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน

๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 

 
 
 
 

๒๖,๐๐๐ 
 

๒๘,๒๐๐ 

๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

 
 
 
 
๓.  ชางอากาศหรือ 

ชางเครื่องบิน  บนอากาศยาน 
เปนประจํา 
 

 
 
 
 

พ.น.อ. ๓ 

คุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.น.อ. ๒ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.น.อ. ๒ 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.น.อ. ๒ 

 
๔.  ชางอากาศ  หรือชางเครื่องบิน  ซึ่งเปนผูสําเร็จหลักสูตรวิชาชางเครื่องบิน  หรือหลักสูตรชางอากาศยาน 

จากกองทัพอากาศ หรือสถาบันการบินพลเรือนแหงประเทศไทยหรือสถาบันอื่นในตางประเทศ  และตองผานการคัดเลือก
จากคณะกรรมการวาเปนผูมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาที่เปนชางอากาศ  หรือชางเครื่องบินประจําเครื่องบินหรือ
เฮลิคอปเตอรได ใหไดรับ พ.น.อ. ๓  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับ ปฏิบัติงาน  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓ 
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 

อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓   

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับ ชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓   
ประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓   

 
ทั้งนี้  ผูปฏิบัติงานตาม  ๑  ๒   ๓  และ ๔  ที่จะได  พ.น.อ. ๑   พ.น.อ. ๒  หรือ พ.น.อ. ๓   ตองอยูภายใตหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ 
(๑)  ปแรกที่ไดรับแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับ พ.น.อ. ๑  หรือ  พ.น.อ. ๒ ทุกเดือนตั้งแตวันรายงานตัวเขา

ปฏิบัติหนาที่เปนตนไปจนถึงเดือนสุดทายของป 
 

๗,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๔,๔๐๐ 
 
 
 

๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 

 
 
 



 ๑๑

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(๒)  ในปตอ ๆ ไป ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒  แลวแตกรณีตามระยะเวลาที่ไดทําการบินในปที่แลวมาเปน
เกณฑคํานวณ  ดังนี้ 

(ก) ถามีเวลาบินตั้งแต  ๔๘  ชั่วโมงขึ้นไป  ใหไดรับ พ.น.อ. ๑  หรือ  พ.น.อ. ๒   แลวแตกรณีทุกเดือนตลอดป 
(ข) ถามีเวลาบินตั้งแต  ๒๔  ชั่วโมงขึ้นไป  แตไมถึง  ๔๘  ชั่วโมง ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒     ๙ เดือน 

นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ค) ถามีเวลาบินไมถึง  ๒๔  ชั่วโมง  ใหไดรับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒     ๗  เดือน นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ง) ถาไมมีเวลาบิน  ไมไดรับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒   
การคํานวณเวลาบินนั้น ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน ๑ ชั่วโมง 

 
พ.น.อ. ๓ 
(๑) ปแรกที่ไดรับแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตั้งแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ 

เปนตนไปจนถึงเดือนสุดทายของป 
(๒) ในปตอ ๆ ไป ใหไดรับ พ.น.อ. ๓  ตามระยะเวลาที่ไดทําการบินในปที่แลวมาเปนเกณฑคํานวณ  ดังนี้ 

(ก) ถามีเวลาบินตั้งแต  ๒๔  ชั่วโมงขึ้นไป  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓  ทุกเดือนตลอดป 
(ข) ถามีเวลาบินตั้งแต  ๑๒  ชั่วโมงขึ้นไป  แตไมถึง  ๒๔  ชั่วโมง  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓     ๙  เดือน  นับตั้งแต

เดือนแรกของป 
(ค) ถามีเวลาบินไมถึง  ๑๒  ชั่วโมง ใหไดรับ พ.น.อ. ๓       ๗  เดือน นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ง) ถาไมมีเวลาบิน  ไมไดรับ พ.น.อ. ๓ 
การคํานวณเวลาบินนั้น  ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน ๑ ชั่วโมง 

ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งใหผูปฏิบัติงานทางอากาศผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่นอันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูใน

หลักเกณฑที่จะไดรับ พ.น.อ. ๑  พ.น.อ. ๒  หรือ พ.น.อ. ๓  ตามขอกําหนดนี้เมื่อใด  ใหงดจาย พ.น.อ. ๑  พ.น.อ. ๒  หรือ  
พ.น.อ. ๓  แลวแตกรณี  สําหรับผูนั้นตั้งแตวันที่ไปปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป 



 ๑๒

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

นักบิน  นักบินผูตรวจการบิน  ผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ ชางอากาศ  หรือชางเครื่องบิน  ตองรับ 
การตรวจสมรรถภาพของรางกายและทดสอบความรูความสามารถเพื่อความเหมาะสมของตําแหนงหนาที่นั้นๆ  
จากคณะกรรมการอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

(๙) ผูปฏิบัติงานดานการฟนฟู

สมรรถภาพผูตดิยาเสพติด 
แบบบังคับรักษาใน 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติด กรมคุมประพฤติ  
ตามกลุมตําแหนงที่ตกลง

กับสํานักงาน ก.พ. 
 
 
 
 
 

พ.ต.ป.    ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา ไดแก งานดาน 
การตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด  ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งประกอบดวย การจัดการฝกอาชีพ
และการใหการศึกษาใหกับผูรับการฟนฟู และดานติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและจัดทํารายงาน 
ผลการตรวจพิสูจนและผลการฟนฟูสมรรถภาพ ใหไดรับ พ.ต.ป.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน  หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.ป.   
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.ป.   
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.ป.   

สําหรับผูซึ่งมิไดปฏิบัติงานขางตนอยูเปนปกติ แตไดรับคําสั่งมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานขางตนบางเวลา   
ซึ่งตองไมนอยกวา ๗๕ ชั่วโมงตอเดือน ใหไดรับ ต.พ.ป.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชํานาญงาน  หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.ป.   
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ต.ป.   
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ต.ป.   

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๖๐๐ 
๖๐๐ 
๖๐๐ 

(๑๐) ผูปฏิบัติงานปราบปรามและ

แกไขปญหายาเสพติด  

ในสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

พ.ป.ส. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด โดยการสืบสวนหาขาว การวิเคราะหขาว   
การเฝาตรวจและติดตามพฤติการณ  การลอซื้อ การตรวจคนจับกุม  การดําเนินคดียาเสพติดโดยใชมาตรการสมคบ   
การยึด อายัดทรัพยสิน การบริหารจัดการทรัพยสิน การเรงรัดติดตามและประสานคดี การตรวจพิสูจนยาเสพติด การสํารวจ
พืชเสพติด การเฝาระวังปญหายาเสพติดในพื้นที่และการจัดระเบียบสังคม โดยการปฏิบัติงานตองใชประสบการณ  
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  ใหไดรับ พ.ป.ส.  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได หรือระดับชํานาญงาน  ใหไดรับ พ.ป.ส.   

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ป.ส.   
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  หรือ ระดับชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ป.ส. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ป.ส. 
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหไดรับ พ.ป.ส.   

 
 
 

๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

(๑๑) ผูปฏิบัติงานทางอากาศใน

สํานักฝนหลวงและการบิน

เกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  

-  ผูแกไขและปรับแตง
อุปกรณวิทยุสื่อสารและ

เครื่องชวยการเดินอากาศ  

พ.น.อ. ๓   ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ    ซึ่ง
เปนผูไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ จากสถาบันการบิน
พลเรือนแหงประเทศไทยหรือสถาบันอื่นในตางประเทศ และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่ 
เปนผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศได  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓   
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ 

อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ  ระดับชํานาญงาน หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓   

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓   
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓   

          ทั้งนี้ ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ ที่จะไดรับ พ.น.อ. ๓ ตองอยูภายใต
หลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังนี้ 

 
 
 
 

๔,๔๐๐ 
 
 
 

๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 

 
 



 ๑๔

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(๑) ปแรกที่ไดรับแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตั้งแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่เปนตนไป
จนถึงเดือนสุดทายของป 

(๒) ในปตอ  ๆไป ใหไดรับ พ.น.อ. ๓  ตามระยะเวลาที่ไดทําการบินในปที่แลวมาเปนเกณฑคํานวณ  ดังนี้ 
(ก) ถามีเวลาบินตั้งแต ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไป ใหไดรับ พ.น.อ. ๓  ทุกเดือนตลอดป 
(ข) ถามีเวลาบินตั้งแต ๑๒ ชั่วโมงขึ้นไป แตไมถึง ๒๔ ชั่วโมง ใหไดรับ พ.น.อ. ๓    ๙ เดือน นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ค) ถามีเวลาบินไมถึง ๑๒ ชั่วโมง  ใหไดรับ พ.น.อ. ๓    ๗ เดือน นับตั้งแตเดือนแรกของป 
(ง) ถาไมมีเวลาบิน ไมไดรับ พ.น.อ. ๓ 
 
การคํานวณเวลาบินนั้น ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน ๑ ชั่วโมง  

ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งใหผูปฏิบัติงานทางอากาศผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่นอันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูในหลักเกณฑ

ที่จะไดรับ พ.น.อ. ๓  ตามขอกําหนดนี้เมื่อใด ใหงดจาย พ.น.อ. ๓ สําหรับผูนั้นตั้งแตไปปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป 
ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ   ตองรับการตรวจสมรรถภาพของรางกายและ

ทดสอบความรูความสามารถเพื่อความเหมาะสมของตําแหนงหนาที่นั้นๆ จากคณะกรรมการอยางนอยปละ ๑  ครั้ง 

 

(๑๒) ผูปฏิบัติงาน 
ดานการสาธารณสุขที่เรือนจํา

ตามกฎหมายราชทัณฑ  
ในกรมราชทัณฑ 

พ.ต.ส.ร. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการทางการแพทยแกผูตองขัง หรือผูตองกักขัง หรือผูถูก
กักกัน ตลอดเวลา ใหไดรับ พ.ต.ส.ร.  ตามกลุมตําแหนงตามลักษณะงาน  ดังนี้ 

- นายแพทย                               
กลุมที่ ๑ 
กลุมที่ ๒ 

- ทันตแพทย 
กลุมที่ ๑ 
กลุมที่ ๒ 

 
 

 
๖,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 



 ๑๕ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

- เภสัชกร 
กลุมที่ ๑ 
กลุมที่ ๒ 
 

- พยาบาลวิชาชีพ 
กลุมที่ ๑ 
กลุมที่ ๒ 
กลุมที่ ๓ 

- นักเทคนิคการแพทย 
- นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก 
 

 
๒,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

(๑๓) ผูปฏิบัติงาน 
ดานการสาธารณสุขใน

หนวยงานสังกัดกรมพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชน  
 
 
 
 
 
 

พ.ต.ส.พ. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการทางการแพทยแกเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจ 
และคุมครองเด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ตลอดเวลา ใหไดรับ พ.ต.ส.พ.  ตามกลุมตําแหนงตาม
ลักษณะงาน  ดังนี้  

- นายแพทย                               
กลุมที่ ๑ 
กลุมที่ ๒ 

- พยาบาลวิชาชีพ 
กลุมที่ ๑ 
กลุมที่ ๒ 

- นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก 
 

 
 
 

 
 

๖,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 



 ๑๖

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(๑๔) ผูปฏิบัติงาน 
ดานนิติวิทยาศาสตร  
ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

พ.ต.ว. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร โดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุหรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ  ซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไมทราบชื่อ  ศพที่ญาติรองขอและศพที่ตาย 
ผิดธรรมชาติ  ตรวจรางกายผูเสียหายในกรณีถูกทํารายรางกาย  ถูกขมขืนกระทําชําเรา  ตรวจรางกายและวัตถุพยาน 
ของผูตองสงสัยในกรณีกระทําความผิดอาญา รวมถึงกรณีที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรองขอ หรือที่ไดรับมอบหมาย ตรวจพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตรครบทุกสาขาในกรณีตางๆ   
ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุในคดีตางๆ  ตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษทุกชนิดรวมทั้งการตรวจยาพิษ  รวบรวมศพ  
ชิ้นสวนของศพที่ไมทราบชื่อมาทําการพิสูจนบุคคลและสาเหตุการตาย  ใหไดรับ พ.ต.ว.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโสตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและแตงตั้งจากคุณวุฒิปริญญาตรี หรือดํารง

ตําแหนงตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและแตงตั้งจากคุณวุฒิปริญญาโทหรือ หรือดํารงตําแหนงและแตงตั้งจากคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
ระดับชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ว.   

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการใหไดรับ พ.ต.ว.   
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารใหไดรับ พ.ต.ว.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๗๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
 

๔,๐๐๐ 
๔,๗๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๕,๖๐๐ 

 



 ๑๗ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๑.   เปนผูมีประสบการณในงานดานนิติวิทยาศาสตรไมนอยกวา ๑ ป  
๒.   ไดรับการฝกอบรมตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตรกําหนด 
๓.   มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

     ๓.๑ สําหรับการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุตองมีเวลาปฏิบัติงานอยางนอยเดือนละ ๘ ครั้ง หรือเดือนละ ๖๔ ชั่วโมง  

     ๓.๒ สําหรับการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตองมีเวลาปฏิบัติงานอยางนอยเดือนละ ๗๒ ชั่วโมง 

(๑๕) ผูปฏิบัติงาน 
ดานการสาธารณสุข 
ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

พ.ต.ส.ว. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทยกับผูเสียหาย  หรือผูตองสงสัย  หรือวัตถุพยาน  หรือศพ  
ใหไดรับ พ.ต.ส.ว.  ตามกลุมตําแหนงตามลักษณะงาน  ดังนี้ 

- นายแพทย                               
กลุมที่ ๑ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการที่ดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป หรือ ระดับ

ชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
กลุมที่ ๒ 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๒ ปขึ้นไปหรือไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร

หรือบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 

 
 
 
 

๘,๕๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
๙,๗๐๐ 

 
๑๐,๖๐๐ 

 
๑๓,๕๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 

 



 ๑๘ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
กลุมที่ ๓ 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๒ ปขึ้นไปหรือไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร

หรือบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับ ชํานาญการ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 

- ทันตแพทย                               

กลุมที่ ๑ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป หรือ ระดับชํานาญการ   

ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 
 

๑๔,๗๐๐ 
 

๑๕,๖๐๐ 
 

๑๘,๕๐๐ 
 

๑๙,๐๐๐ 
๑๙,๗๐๐ 

 
๒๐,๖๐๐  

 
 
 
 

๘,๕๐๐ 
 

๙,๐๐๐ 
๙,๗๐๐ 

 
๑๐,๖๐๐ 

 
 
 



 ๑๙ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

กลุมที่ ๒ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๒ ปขึ้นไปหรือบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก  

หรือ ระดับชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 

กลุมที่ ๓ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๒ ปขึ้นไปหรือไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร

หรือบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ   

ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 

- พยาบาลวิชาชีพ 
กลุมที่ ๑ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ ปฏิบัติการตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

ดํารงตําแหนงตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือ  ระดับ
ชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 

 

๑๑,๐๐๐ 
 

๑๑,๕๐๐ 
๑๒,๒๐๐ 

 
๑๓,๑๐๐ 

 

 
๑๓,๕๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 
๑๔,๗๐๐ 

 
๑๕,๖๐๐ 

 
 

 
 

๔,๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 



 ๒๐ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ  หรือ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 

กลุมที่ ๒ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

ดํารงตําแหนงตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือ  ระดับ
ชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 
กลุมที่ ๓ 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

ดํารงตําแหนงตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือ  ระดับ
ชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 

๕,๗๐๐ 
 

๖,๖๐๐ 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๕๐๐ 
๖,๒๐๐ 

 
๗,๑๐๐ 

 
 

๕,๕๐๐ 
 
 

๖,๐๐๐ 
๖,๗๐๐ 

 
๗,๖๐๐ 

 



 ๒๑

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

- นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

ดํารงตําแหนงตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือ  ระดับ
ชํานาญการ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการตั้งแต ๒ ปขึ้นไป  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ  หรือ ระดับ

ทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับ พ.ต.ส.ว. 
 

 
๔,๕๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๗๐๐ 

 
๖,๖๐๐ 

๑๖ ผูปฏิบัติงานในสํานักงาน 
คุมประพฤติจังหวัด 
สํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสาขา และสํานักงาน
คุมประพฤติประจําศาล 
สังกัดกรมคุมประพฤติ 

พ.ค.ป.      ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดสอง การตรวจ
พิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการแสวงหาและรวบรวมขอเท็จจริง การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน  
การตรวจพิสูจน การเสพหรือการติดยาเสพติด และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด การติดตาม 
ผลการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดในชุมชน และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้งการจัดทํารายงานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ ซึ่ง 

(๑)  เปนผูที่ไดรับการฝกอบรมตามที่กรมคุมประพฤติกําหนด 
(๒) ผูปฏิบัติงานตองมีเวลาการปฏิบัติ เดือนละไมนอยกวา  ๑๕๐  ชั่วโมง 
ใหไดรับ พ.ค.ป.  ดังนี้ 

ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต ๔ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยาง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดาํรงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต ๒ ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
สําหรับตําแหนงนี้ได หรือ ระดับชํานาญงาน  หรือ ระดับอาวุโส  ใหไดรับ พ.ค.ป.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 



 ๒๒ 

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชํานาญการ หรือ ระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับ พ.ค.ป.   
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  ใหไดรับ พ.ค.ป.   

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๗ นิติกรในทุกสวนราชการ พ.ต.ก.      ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงนิติกรตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในสวนราชการหรือ
หนวยงานตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ใหไดรับ พ.ต.ก. ดังนี้ 

(๑)  ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนงนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมายในตําแหนงนิติกรไม
นอยกวา ๑ ปยอนหลังสําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวา ๒ ปยอนหลัง สําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท หรือไมนอยกวา ๔ ป
ยอนหลังสําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี  ใหไดรับ พ.ต.ก. 

(๒) ดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมายในตําแหนง 
นิติกร ไมนอยกวา ๒ ปยอนหลัง  ใหไดรับ พ.ต.ก.  

(๓) ดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมายในตําแหนงนิติกร
ไมนอยกวา ๒ ปยอนหลัง  ใหไดรับ พ.ต.ก. 

(๔) ดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการ สายงานอํานวยการเฉพาะดาน ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน  (นิติการ)  
ระดับตน ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมายในตําแหนงนิติกรไมนอยกวา ๒ ปยอนหลัง  ใหไดรับ พ.ต.ก. 

 
ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนิติกรผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่นหรือในสวนราชการหรือหนวยงานอื่น  

อันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ พ.ต.ก. ตามขอกําหนดนี้ เมื่อใด ใหงดจาย พ.ต.ก. สําหรับผูนั้นตั้งแต 
วันที่ไปปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป 

ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงนิติกร ซึ่งไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษผูใดจะรับเงินเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น 
ตามระดับตําแหนงไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  ตองปฏิบัติงานดานกฎหมายในสวนราชการหรือหนวยงานตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ระหวางไดรับ พ.ต.ก. 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

 
๔,๕๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 



 ๒๓

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

(๒)  เปนผูผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด 

 
๑๘ ผูปฏิบัติงาน 

ดานการสาธารณสุข 
พ.ต.ส. ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ใหไดรับ พ.ต.ส. ตามกลุม

ตําแหนงตามลักษณะงาน  ดังนี้ 

(๑) นายแพทย  หรือ ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) 

    กลุมที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ใหไดรับ พ.ต.ส. 

     กลุมที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
และอยูในหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้  

๒.๑   เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมในสาขาตาง ๆ นอกเหนือจากกลุมที่ ๓ จากแพทยสภา  หรือ 

๒.๒  เปนแพทยที่ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทยหรือสาธารณสุขที่เกี่ยวของ  ซึ่ง ก.พ. 
หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง หรือ 

๒.๓   เปนแพทยที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพ และมีผลงานเปน
ที่ประจักษ เปนจํานวนตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด  หรือ 

๒.๔   เปนแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการสุขภาพระดับอําเภอหรือศูนยบริการ
ระดับชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑดีติดตอกันมากกวา ๔ ป โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะเปนปที่ ๑ 

 ใหไดรับ พ.ต.ส.  

 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 



 ๒๔

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

     กลุมที่ ๓ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
และเปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก 
แพทยสภา ในสาขาใดสาขาหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

๓.๑   สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป 
๓.๒   สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 
๓.๓   สาขาพยาธิวิทยาคลินิก 
๓.๔   สาขานิติเวชศาสตร 
๓.๕   สาขาจิตเวชศาสตร 
๓.๖   สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 
๓.๗   สาขาประสาทศัลยศาสตร 
๓.๘   สาขาศัลยศาสตรทรวงอก 
๓.๙   สาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา) 

ใหไดรับ พ.ต.ส. 

(๒) ทันตแพทย  หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (ทันตแพทย) 

     กลุมที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ใหไดรับ พ.ต.ส. 

     กลุมที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางทันตแพทยหรือสาธารณสุขที่เกี่ยวของซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง

บริหารงานบุคคลอื่นรับรอง ใหไดรับ พ.ต.ส. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๗,๕๐๐ 
 



 ๒๕

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

กลุมที่ ๓ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปน
ทันตแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาตางๆ จาก
ทันตแพทยสภา ใหไดรับ พ.ต.ส. 

(๓) เภสัชกร หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัชกรรม) 

    กลุมที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
ใหไดรับ พ.ต.ส.  

    กลุมที่ ๒  ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
และเปนเภสัชกรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหลักอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้   

๒.๑  การเตรียมยาหรือวิเคราะหยาเคมีบําบัด หรือ 
๒.๒  ใหคําปรึกษาแนะนําดานยาในกลุมโรคติดตอรายแรง เชน  เอดส  วัณโรค ฯลฯ ซึ่งจัดเปนคลินิก

เฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจายยาปกติ  หรือ 

๒.๓  งานคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทําคดี 
  ใหไดรับ พ.ต.ส.   

(๔) พยาบาลวิชาชีพ  
     กลุมที่ ๑ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

๑.๑  ใหบริการพยาบาล ในแผนกผูปวยนอก การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การบริการพยาบาลอนามัย
ชุมชน  อนามัยโรงเรียน  อาชีวอนามัย  หรือ 

 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

๑.๒  อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวมใหบริการอยางนอย  
๘ ชั่วโมง ตอสัปดาหในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุม ๑.๑ 

ใหไดรับ พ.ต.ส.  
     กลุมที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๒.๑  ใหบริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หองสังเกตอาการ หองคลอด หองผาตัด แผนกผูปวยใน หรือ    
๒.๒  ใหบริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอยางใดอยาง หนึ่งดังนี้ 

- งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (IC)   
 - งานตรวจบําบัดพิเศษโดยพยาบาลที่ผานการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงานในหลักสูตร

ที่สภาการพยาบาลรับรอง ไดแก การพยาบาลในหนวยเคมีบําบัด รังสีรักษา การตรวจรักษาผานกลองหรือเครื่องมือพิเศษทาง
การแพทย การกระตุนพัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด การพยาบาลผูปวยที่ใชปอดและ
หัวใจเทียม ไตเทียม งานปลูกถายอวัยวะ  การบําบัดทางจิต-ประสาท  การบําบัดยาเสพติด  การบําบัดดวยไฟฟา การฟนฟู
สมรรถภาพผูปวย/ผูพิการ การใหคําปรึกษาพิเศษดานสุขภาพ  (Counseling)  
 - การตรวจบําบัดพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นตน โดยพยาบาลที่ผานการอบรม
ในหลักสูตรตั้งแต ๔ เดือนขึ้นไปที่สภาการพยาบาลรับรอง  หรือ 

๒.๓  อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวมใหบริการอยางนอย ๘ 
ชั่วโมงตอสัปดาห ในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุม ตาม  ๒.๑  หรือ  ๒.๒ 

ใหไดรับ พ.ต.ส.  
     กลุมที่ ๓ ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไว ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง   ดังตอไปนี้ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑,๕๐๐ 

 
 
 



 ๒๗

ลําดับ ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท

เงินเพิ่ม 
หลักเกณฑ 

อัตราเงินเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 

๓.๑   ใหบริการพยาบาล   ดังนี้ 
- การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต ๑ ป ขึ้นไป 
- การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ไดรับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse 

Practitioner)  
- การพยาบาลในแผนกผูปวยหนักหรือผูปวยวิกฤต (ICU หรือ CCU)  หรือการพยาบาลผูปวยหนัก

หรือผูปวยวิกฤตนอกแผนกดังกลาว โดยพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผูปวยหนักหรือผูปวยวิกฤต  
- การพยาบาลผูปวยติดเชื้อรุนแรงหรืออันตราย (โรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)  
-       การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยผูที่ไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพฯ  

(APN) จากสภาการพยาบาลหรือผูที่ไดรับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบ

วุฒิบัตรแสดงความรู  ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพฯ  ของสภาการพยาบาล  หรือ 
๓.๒  ปฏิบัติงานเปนหัวหนาทีมควบคุมในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการทางการพยาบาล เปนจํานวน

ตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด  หรือ 

๓.๓  อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวมใหบริการอยางนอย ๘ 
ชั่วโมงตอสัปดาหในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุม ตาม ๓.๑ 

ใหไดรับ พ.ต.ส.   

(๕) นักเทคนิคการแพทย  นักรังสีการแพทย  นักกายภาพบําบัด  นักแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือ
นักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่ดานแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  นักกิจกรรมบําบัดหรือนักอาชีวบําบัด
ที่ปฏิบัติหนาที่ดานกิจกรรมบําบัด  นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก  และนักเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก  ซึ่งปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง   
ใหไดรับ พ.ต.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 




