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กฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ (๕ )  และมาตรา ๕๐ วรรคสอง  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออก กฎ 
ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑๑  กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สาย

งานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้นในขั้นตํ่าของระดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ที่ได้รับแต่งต้ัง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ง ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง และ ก.พ. กําหนด
เงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ตามตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

(๒) ผู้นั้นมีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง และ ก.พ. 
กําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้ได้รับ
เงินเดือน ตามตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

(๓) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรอง
ว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังและกําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรา
นั้นไว้แล้ว ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังอาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งประเภท สายงาน 
ระดับ และอัตราที่ ก.พ. กําหนดตาม (๑) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น หรือ
สูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังโดยใช้วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดํารงตําแหน่งที่
ได้รับแต่งต้ังโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดํารงตําแหน่งที่
ได้รับแต่งต้ังโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(ง) ผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้
คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๘ ก/หน้า ๙/๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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(๔) ผู้นั้นได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภท ระดับ สายงานที่ ก.พ. กําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับหลังผ่านการทดลองปฏิบัติราชการไว้แล้ว ให้ได้รับ
เงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ ก.พ. กําหนด 

(๕) ภายใต้บังคับข้อ ๕ ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิมหรือต่างประเภท
ในระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ผู้นั้นได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ใดแต่เงินเดือนเดิมตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับนั้นให้ได้รับเงินเดือนในขั้นตํ่าของระดับที่ได้รับแต่งต้ัง 

(๖) ผู้ได้รับบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๕๖ ให้ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าค่าก่ึงกลาง
ของเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของระดับที่ได้รับแต่งต้ังในอัตราที่ ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายจะพิจารณา
กําหนด 

 
ข้อ ๓๒  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 

ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับอ่ืนที่ ก.พ. 
กําหนด ให้ได้รับเงินเดือนดังนี้ 

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๓๗,๘๓๐ 
บาท หรือที่ ก.พ. กําหนด เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ๓๗,๘๓๐ บาท ให้ได้รับ
เงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ 

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 
๖๗,๕๖๐ บาท หรือที่ ก.พ. กําหนด เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ๖๗,๕๖๐ บาท ให้
ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่ 

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับอ่ืนที่ ก.พ. กําหนด ให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่ ก.พ. กําหนด 

 
ข้อ ๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้ได้รับเงินเดือนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

 
ข้อ ๕  ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นตํ่าช่ัวคราวยังมีผลใช้บังคับ ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ 

ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ถ้าเงินเดือนที่ได้รับตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับที่ได้รับ
แต่งต้ังให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมและไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าช่ัวคราว 

 

                                                 
๒ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๖  กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. นี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาอนุมัติ
เป็นราย ๆ ไป 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ชวรัตน์  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธาน ก.พ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๕ กําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ ๔ ประเภท ได้แก่ 
ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่ง
ประเภททั่วไป และมาตรา ๔๖ กําหนดระดับตําแหน่งให้สอดคล้องกับประเภทตําแหน่งทั้ง ๔ ประเภท
ไว้ ประกอบกับมาตรา ๕๐ กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งในแต่ละ
ประเภทตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังนั้น เพื่อให้การรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสอดคล้องกับ
การกําหนดตําแหน่ง ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ และเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน  จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้ 
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือนตามตําแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติและวรรคสอง กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังนั้น เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง
ข้าราชการพลเรือนสามัญของตําแหน่งแต่ละประเภทให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจําเป็น  จึง
จําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.นี้ เพื่อให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้า ๕๐/๕ เมษายน ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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