
 หน้า   ๖๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ. 
เรื่อง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ  ก.พ.  เรื่อง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ของระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ก.พ.  จึงกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศ  ก.พ.  เรื่อง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  (๑๗)  (ค)  ของประกาศ  ก.พ.  เรื่อง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม 

สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(ค) ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ส่วนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการซึ่งมีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับงาน 

ด้านกฎหมายและมีหัวหน้าส่วนราชการดํารงตําแหน่งในสายงานนิติการ  หรือ 
 ๒) หน่วยงานต่ํากว่ากองหรือสํานักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสํานักที่  อ.ก.พ.  

กระทรวง  เห็นชอบการแบ่งงานภายใน  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับงานด้านกฎหมาย  และมีหัวหน้า
หน่วยงานดาํรงตําแหน่งในสายงานนิติการ  หรือ 

 ๓) ส่วนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานต่ํากว่ากอง 
หรือสํานักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสํานัก ที่ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบการแบ่งงานภายใน   
ซ่ึงหัวหน้าหน่วยงานไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานนิติการ  แต่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเก่ียวกับ 
การตรวจและยกร่างกฎหมาย  หรือการดําเนินการทางวินัย  หรือการดําเนินคดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคสามของ  (๑๗)  ในข้อ  ๔  ของประกาศ  ก.พ.   
เรื่อง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“ให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหน่ง   
นิติกร  (พ.ต.ก.)  แล้ว  และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษซ่ึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหน่งนิติกร  (พ.ต.ก.)  ในระดับสูงขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราเดิมไปจนกว่าผู้นั้นจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ก.พ.  กําหนด   
ตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น” 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ  
ข้าราชการพลเรือน  ลําดับ  (๑๗)  ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหน่งนิติกรในทุกส่วนราชการ  ประเภท 
เงินเพิ่ม  พ.ต.ก.  ที่กําหนดในบัญชีกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ  ก.พ.  เรื่อง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 



บัญชีกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้าย 
ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ลําดับ ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ประเภท
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ์ อัตราเงินเพิ่ม 
(บาท/เดือน) 

(๑๗) นิติกรในทุกส่วนราชการ พ.ต.ก.      ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตําแหน่งนิติกรตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที่กําหนดในประกาศ  ก.พ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ให้ได้รับ พ.ต.ก. 

ดังนี้ 

(๑) ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

ในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่า ๑ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๒ ปีสําหรับผู้มีวุฒ ิ 

ปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับ พ.ต.ก. 

ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหน่งนิติกรและได้รับ พ.ต.ก. ระดับ

ปฏิบัติการมาแล้ว ให้ได้รับ พ.ต.ก.  

(๒) ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานด้าน

กฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ให้ได้รับ พ.ต.ก.  

 ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งนิติกรและได้รับ พ.ต.ก. 

ระดับชํานาญการมาแล้ว ให้ได้รับ พ.ต.ก.  

(๓) ดํารงตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานด้าน

กฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้ได้รับ พ.ต.ก. 
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๖,๐๐๐ 



๒ 
 

ลําดับ ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ประเภท
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ์ อัตราเงินเพิ่ม 
(บาท/เดือน) 

(๔) ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ สายงานอํานวยการเฉพาะด้าน ตําแหน่งผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตําแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่า ๒ ป ี 
ให้ได้รับ พ.ต.ก. 

ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือในส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอื่นอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับ พ.ต.ก. ตามข้อกําหนดนี้เมื่อใด  
ให้งดจ่าย พ.ต.ก. สําหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นต้นไป 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร ซึ่งได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ใดจะรับเงินเพิ่ม  
ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑)  ต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ระหว่างได้รับ พ.ต.ก. 

(๒) เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด 
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