
ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๑๓               ส ำนักงำน ก.พ. 
                 ถนนติวำนนท์ จังหวดันนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๐  ตุลำคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกำศ ก.พ. เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ประกำศ ก.พ. เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำร 
พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ด้วย ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำร 
พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกำศ ก.พ. เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔  
ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง วันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๐ แล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ และ ๒ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำงเมธินี  เทพมณ)ี 
เลขำธิกำร ก.พ. 

 
 
 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๔๒, ๘๘๒๖ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 



   หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ระเบียบ  ก.พ. 
ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว้  
ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข้อ  ๕  แห่งระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๕  ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  อาจได้รับเงินเพิ่มได้

ตามที่  ก.พ.  ประกาศกําหนด” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

ท้ายระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศ  ก.พ. 
เร่ือง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

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

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  ของระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และข้อ  ๕  ของระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ  ก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก.พ.  จึงกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศ  ก.พ.  เร่ือง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๙)  (๒๐)  (๒๑)  (๒๒)  และ  (๒๓)  ในข้อ  ๔  ของ

ประกาศ  ก.พ.  เร่ือง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

“(๑๙) ข้าราชการในสํานักกษาปณ์  กรมธนารักษ์  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การออกแบบ  การผลิต  และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์  เหรียญที่ระลึก  
หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีอันตราย  ฝุ่นละออง  ไอกรด  หรือต้องปฏิบัติงาน
กับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อน  เสียง  แสงสะท้อน  หรือแรงสั่นสะเทือน  ตลอดเวลา  ให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในสํานักกษาปณ์  กรมธนารักษ์  ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  “พ.ต.ษ.” 

(๒๐) ข้าราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
ด้านพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ  ด้านการตรวจอากาศ  โดยการติดตามเฝ้าระวัง  
ตรวจวัด  วิเคราะห์  พยากรณ์  แจ้งข่าว  รายงาน  และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตาํแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา  ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  “พ.อ.ต.” 

(๒๑) ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว  ในสํานักกิจการความม่ันคงภายใน  กรมการปกครอง   
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการข่าว  โดยการติดตาม  ศึกษา  รวบรวมและวิเคราะห์ข่าว  ประเมิน
สถานการณ์  ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงภายในประเทศและความสงบเรียบร้อยของสังคม  หรือติดตาม
และเฝ้าระวังเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงภายในประเทศ  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  เพื่อแจ้งเตือน
และรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงาน 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการข่าวในกรมการปกครอง  ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  “พ.ข.ป.” 

(๒๒) ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง  ในกรมการปกครอง  ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ  ในสังกัดที่ทําการปกครองอําเภอ  และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา  การอํานวยความเป็นธรรม  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่   
การแก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล  การจัดระเบียบสังคม  
หรืองานอื่นที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง  (ปลัดอําเภอ)  ให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง  ในกรมการปกครอง  ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  “พ.ป.ค.” 

(๒๓) ข้าราชการในสํานักงานคุ้มครองพยาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา  และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน 
ด้านการคุ้มครองพยาน  โดยทําหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา  ตามมาตรการทั่วไป
และให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองพยาน  ซึ่งเรียกโดยย่อว่า  “พ.ค.พ.”” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ  ก.พ.  เร่ือง  กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี 
เหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และให้ใช้บัญชีกําหนดหลักเกณฑ์
และอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน  ที่แนบท้ายประกาศ  ก.พ.  นี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิษณุ  เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 



 
บัญชีก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือนแนบท้ำย 

ประกำศ ก.พ. เรื่อง ก ำหนดต ำแหน่งและเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๑) ผู้ปฏิบ ัติงำนในหน่วยงำน 
สงักัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยำวชนตำมกลุ่มต ำแหนง่ 
ที่ตกลงกับส ำนักงำน ก.พ. 

พ.ต.น. ได้รบัค ำสัง่ให้ปฏ ิบ ัติงำนอยู่เป็นปกติ 
(๑) ด้ำนกำรอภ ิบำล กำรศ  กษำ กำรฝึกและอบรม กำรปลูกฝังศ ีลธรรม จริยธรรม กำรฝึกระเบียบวินัย  ดูแลและอบรมสั่งสอน

เดก็และเยำวชน ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด ็กและเยำวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด ็กและเยำวชน 
(๒) ด้ำนกำรสงเครำะห์และบ ำบัด แก้ไข หรือกำรตรวจสุขภำพกำยและจ ิตเด็กและเยำวชนที่ถูกควบคุม หรือกำรตรวจร ักษำ

และพยำบำลเด็กและเยำวชน ในสถำนพ ิน ิจและคุ้มครองเด ็กและเยำวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน ให้ได้รับ 
พ.ต.น. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น. 

(๓) ด้ำนกำรสืบเสำะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมท ั้งปวงเก ี่ยวกับเด็กและเยำวชน รวมทั้งสำเหตุแห่งกำรกระท ำผิด 
ของเด ็กและเยำวชน ให้ได้รับ พ.ต.น. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น. 

ส ำหรับผู้ซ ่งมิได้ปฏิบ ัติงำนตำม (๑) (๒) และ (๓) อยู่เป็นปกติ แต่ได้รับค ำสั่งมอบหมำยจำกผู ้ม ีอ ำนำจให้ปฏิบ ัติงำน 
ตำม (๑) หรือ (๒) บำงเวลำ ให้ได้รับ พ.ต.น. ดังนี้ 

(ก) ปฏิบ ัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ ชั่วโมงต่อเดือน ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น. 
 

 
 
 
 
 
 

๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 

 
 

๓,๕๐๐ 
๓,๕๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
 
 

๔,๔๐๐ 
๔,๔๐๐ 
๔,๔๐๐ 

 



๒ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(ข) ปฏิบ ัติงำนไม่น้อยกว่ำ  ๘๐ ช ั่วโมงต่อเดือน ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบัตงิำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดบัอำวโุส ให้ได้รบั พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น. 

(ค) ปฏิบ ัติงำนไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ช ั่วโมงต่อเดือน ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบัตงิำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดบัอำวโุส ให้ได้รบั พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น. 

(ง) ปฏิบ ัติงำนไม่ถ ง ๔๐ ช ั่วโมงต่อเดือน ไม่ได้รับ พ.ต.น. ในเด ือนนั้น 

 
๒,๘๐๐ 
๒,๘๐๐ 
๒,๘๐๐ 

 
๑,๔๐๐ 
๑,๔๐๐ 
๑,๔๐๐ 

(๒) ผู้ปฏิบัตงิำนในกรมพัฒนำ
สังคมและสวัสดิกำร 

พ.ต.พ. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนในสถำนสงเครำะห์ โดยผู้ได้รับกำรสงเครำะห์ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจำกเป็นคนพิกำร 
ทำงกำย ทำงสมองและปัญญำ ทำงจิตประสำท เป็นคนชรำที่เจ็บป่วยหรือหลง หรือเป็นคนไร้ที่พ ่งที่มีปัญหำด้ำนจิตประสำท  
ซ ่งในกำรปฏิบัติงำนต้องดูแลให้กำรสงเครำะห์ ฟื้นฟู และพัฒนำ โดยสัมผัสกับผู้รับกำรสงเครำะห์ที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ 
โดยตรง ให้ได้รับ พ.ต.พ. ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ผู้ปฏิบัติงำน จ ำนวน ๑ คน ต่อจ ำนวนผู้รับกำรสงเครำะห์ที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ๘ คน และให้เพิ่มจ ำนวนผู้มีสิทธิ
ได้รับ พ.ต.พ. ดังกล่ำว ได้ ๑ คน ต่อจ ำนวนผู้รับกำรสงเครำะห์ที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ที่เพิ่มข ้นทุก ๘ คน 

กำรคิดอัตรำส่วนผู้มีสิทธิได้รับ พ.ต.พ. ดังกล่ำว ให้คิดจำกจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำนในสถำนสงเครำะห์นั้น ทั้งผู้ที่เป็นข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำรด้วย 

(๒) ผู้ปฏิบัติงำน ต้องมีเวลำปฏิบัติงำน สัปดำห์ละไม่น้อยกว่ำ ๑๘ ชั่วโมง 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัตงิำน หรือ ระดบัช ำนำญงำน หรือ ระดบัอำวโุส ให้ได้รบั พ.ต.พ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.พ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับตน้ ให้ได้รับ พ.ต.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



๓ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๓) ผู้ปฏิบัตงิำนที่เรือนจ ำตำม
กฎหมำยรำชทัณฑ์ในกรม
รำชทัณฑต์ำมกลุ่มต ำแหน่ง 
ที่ตกลงกับส ำนักงำน ก.พ. 

พ.ต.ร. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนอยู่เป็นปกติ เกี่ยวข้องใกล้ชิดผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักกัน ได้แก่ งำนด้ำนกำรควบคุม 
ทั้งภำยในเรือนจ ำและภำยนอกเรือนจ ำ งำนด้ำนสูทกรรม งำนด้ำนกำรให้กำรศ กษำ และฝึกวิชำชีพแก่บุคคลดังกล่ำวที่เรือนจ ำ  
ให้ได้รับ พ.ต.ร. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบัตงิำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดบัอำวโุส ให้ได้รบั พ.ต.ร. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ร. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับตน้ ให้ได้รบั พ.ต.ร. 

ส ำหรับผู้ซ ่งมิได้ปฏิบัติงำนข้ำงต้นอยู่เป็นปกติ แต่ได้รับค ำสั่งมอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจให้ปฏิบ ัติงำนข้ำงต้นบำงเวลำซ ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่ำ ๗๕ ชั่วโมงต่อเดือน ให้ได้รับ พ.ต.ร. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบัตงิำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดบัอำวโุส ให้ได้รบั พ.ต.ร. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ร. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ร. 

 
 
 

๖,๕๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๖,๕๐๐ 

 
 

๓,๓๐๐ 
๓,๓๐๐ 
๓,๓๐๐ 

(๔) ครูกำรศ กษำพิเศษ 
ในทุกส่วนรำชกำร 

พ.ค.ศ. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเป็นครูกำรศ กษำพิเศษ สอนคนตำบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่ำงกำยพิกำรทำงแขนขำและล ำตัว 
และสอนคนปัญญำอ่อน ที่ปฏิบัติงำนสอนในสถำนศ กษำหรือหน่วยงำนของทำงรำชกำร หรือในควำมควบคุมของทำงรำชกำร ซ ่ง 

(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  เป็นผู้ ได้รับกำรศ กษำหรือได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรศ กษำของคนพิกำรโดยได้รับ
ประกำศนียบัตรหรือปริญญำทำงกำรศ กษำพิเศษของคนพิกำรจำกสถำบันในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือเป็นครูกำรศ กษำ
พิเศษที่ได้รับกำรฝึกอบรมและได้รับประกำศนียบัตรตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมครูสอนคนพิกำรของกระทรวงศ กษำธิกำร  
หรือเป็นครูกำรศ กษำพิเศษที่ได้รับกำรฝึกอบรมและได้รับประกำศนียบัตรตำมหลักสู ตรกำรฝึกอบรมครูสอนคนปัญญำอ่อน 
ของกระทรวงสำธำรณสุข 

(๒) ปฏิบัติงำนกำรสอนไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ ๑๘ ชั่วโมง ถ้ำมีเศษตั้งแต่คร ่งชั่วโมงข ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ค.ศ. 
ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบตัิงำน ให้ได้รับ พ.ค.ศ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 



๔ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

ต ำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ค.ศ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ได้รับ พ.ค.ศ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ให้ได้รับ พ.ค.ศ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ให้ได้รับ พ.ค.ศ. 

๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

(๕) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำรข่ำว  
ในส ำนักข่ำวกรองแห่งชำต ิ

พ.น.ข. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสืบสวน กำรรวบรวมข่ำว วิเครำะห์ข่ำว หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรข่ำว  
ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์หรือสิ่งบอกเหตุที่จะเกิด 
กำรก่อกำรร้ำยหรือบ่อนท ำลำยควำมมั่นคง เพื่อแจ้งเตือนและรำยงำนรัฐบำลและผู้ใช้ข่ำวระดับสูงทรำบอย่ำงต่อเนื่อง ให้ได้รับ 
พ.น.ข. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัตงิำน หรือ ระดบัช ำนำญงำน หรือ ระดบัอำวโุส ให้ได้รับ พ.น.ข. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.ข. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับตน้ ให้ได้รับ พ.น.ข. 

 
 
 
 

๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 
๕,๕๐๐ 

(๖) เจ้ำพนักงำนควบคุมจรำจร 
ทำงอำกำศในส ำนักฝนหลวง 
และกำรบนิเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

พ.ค.จ. ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศและปฏิบัติงำนด้ำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
และสื่อสำรกำรบินตำมที่ ก.พ. ก ำหนดในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ซ ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรควบคุมจรำจร
ทำงอำกำศมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ให้ได้รับ พ.ค.จ. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบตัิงำน ให้ได้รับ พ.ค.จ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ

ได้ในระดับเดียวกัน หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ 
อย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ค.จ. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ค.จ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ค.จ. 
 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 



๕ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๗) ผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ ำ 
ในกรมศิลปำกร 

 
พ.ป.น. ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ป.น. ๒ 

ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำน 
๑) เก่ียวกับกำรส ำรวจและขุดค้นทำงโบรำณคดีใต้น้ ำ กำรท ำแผนผังใต้ทะเล และกำรบันท กข้อมูลต่ำง ๆ ทำงโบรำณคดีใต้น้ ำ

และต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรด ำน้ ำ (Scuba Diving) ที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ 
ในกำรฝึกอบรมกำรด ำน้ ำ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำน  
ที่ปฏิบัติ หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๓ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำน  
ที่ปฏิบัติ หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๒ ปีข น้ไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำน  
ที่ปฏิบัติ หรือได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้  
หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ 

๒) เก่ียวกับกำรส ำรวจและขุดค้นทำงโบรำณคดีใต้น้ ำ กำรท ำแผนผังใต้ทะเล และกำรบันท กข้อมูลต่ำง ๆ ทำงโบรำณคดีใต้น้ ำ 
และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้วัตถุระเบิดใต้น้ ำ และต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนกับวัตถุ
ระเบิด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำน้ ำล กด้วยแก๊สผสมเกินกว่ำสองชนิดข ้นไป โดยผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรมหลักสูตร
กำรด ำน้ ำล กด้วยกำรหำยใจแก๊สผสม (Mixed Gas Diving) ที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ 
ในกำรฝึกอบรมกำรด ำน้ ำล กด้วยแก๊สผสม ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒ ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำน  
ที่ปฏิบัติ หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๓ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำน  
ที่ปฏิบัติ หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
หรือได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับช ำนำญงำน 
หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒ 

ทั้งนี้ ผู้ปฏบิัติงำนตำม ๑) หรือ ๒) ที่จะได้ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒  ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
(๑) ปีแรกที่ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณีทุกเดือน ตั้งแต่วันรำยงำนตัว 

เข้ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นต้นไปจนถ งเดือนสุดท้ำยของปี 
(๒) ในปีต่อ ๆ ไปให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ตำมระยะเวลำที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ใต้น้ ำในปีที่แล้วมำเป็นเกณฑ์

ค ำนวณ  ดังนี้ 
(ก) ถ้ำมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ ๕๐ ชั่วโมงข ้นไป ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณ ีทุกเดือนตลอดปี 
(ข) ถ้ำมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถ ง ๕๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๑๐ เดือน 

นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ค) ถ้ำมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ ๓๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถ ง ๔๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑  หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๘ เดือน 

นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ง) ถ้ำมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถ ง ๓๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๖ เดือน 

นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(จ) ถ้ำมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ ๑๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถ ง ๒๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๔ เดือน 

นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ฉ) ถ้ำมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ไม่ถ ง ๑๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรก 

ของปี 
(ช) ถ้ำไม่มีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ 
กำรค ำนวณเวลำปฏิบัติหน้ำที่ ถ้ำมีเศษตั้งแต่คร ่งชั่วโมงข ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 



๗ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๓) ผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ ำผู้ใดจะได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ ำ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒  
ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติเป็นรำย ๆ ไป 

(๔) ผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ ำผู้ใดเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่จนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ในปีที่แล้วมำ
ตั้งแต่ ๓๓๐ วันข ้นไป ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ทุกเดือนของปีถัดไป 

(๕) ผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ ำผู้ใดเจ็บป่วยหรือประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่จนแพทย์เวชศำสตร์ใต้น้ ำมีควำมเห็นว่ำ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ หำกผู้นั้นมีเวลำปฏิบัติหน้ำที่ในปีที่แล้วมำตั้งแต่ ๕๐ ชั่วโมงข ้นไป ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ 
แล้วแต่กรณี ทุกเดือนของปีถัดไป เป็นเวลำ ๒ ปีติดต่อกัน 

(๖) ผู้ปฏิบัติกำรใต้น้ ำ ต้องเข้ำรับกำรตรวจสมรรถภำพร่ำงกำยจำกแพทย์เวชศำสตร์ใต้น้ ำ อย่ำงน้อย ๖ เดือนต่อครั้งและแพทย์ 
ลงควำมเห็นว่ำเป็นผู้เหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรใต้น้ ำได้ 

(๘) ผู้ปฏิบัตงิำนทำงอำกำศ 
๑. นักบินหรือนักบิน
ผู้ตรวจกำรบินบนอำกำศยำน
เป็นประจ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ.น.อ. ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนทำงอำกำศในฐำนะ 
๑) นักบิน ซ ่งเป็นผู้ส ำเร็จวิชำกำรบินตำมหลักสูตรโรงเรียนกำรบินของกองทัพอำกำศ หรือกองทัพบก หรือสถำบันกำรบิน  

พลเรือนแห่งประเทศไทย และต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เป็น นักบิน 
ท ำกำรบินประจ ำเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ ดังนี้ 

(๑) ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิ เศษ  
หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 

(๒) ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ  
หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ และมีชั่วโมงบินมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 

(๓) ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 
(๔) ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร และมีชั่วโมงบินมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 
(๕) ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 
(๖) ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร และมีชั่วโมงบินมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 

๒) นักบินผู้ตรวจกำรบิน ซ ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนักบินพำณิชย์ไม่ต่ ำกว่ำนักบินพำณิชย์ตรีมีศักย์กำรบินด้วยเครื่องบิน  
แบบหลำยเครื่องยนต์และกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบิน และต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรว่ำเป็นผู้มีควำมรู้
เก่ียวกับงำนในหน้ำที่ที่เก่ียวกับกำรบินที่จะเป็นนักบินผู้ตรวจกำรบินให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

๒๖,๐๐๐ 
 

๒๘,๒๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 

 
 
 
 



๘ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผู้ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ
กำรบินทดสอบ (Avionics)  
บนเครื่องบินทดสอบเปน็ประจ ำ 
 
 
 
 
 
 
๓. ช่ำงอำกำศ หรือช่ำง
เครื่องบิน บนอำกำศยำน 
เป็นประจ ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.น.อ. ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.น.อ. ๓ 

(๑) ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิ เศษ  
หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 

(๒) ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ  
หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ และมีชั่วโมงบินมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 

(๓) ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 
(๔) ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร และมีชั่วโมงบินมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 
(๕) ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 
(๖) ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร และมีชั่วโมงบินมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ 

๓) ผู้ตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรบินทดสอบ ซ ่งเป็นผู้ได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรบินทดสอบ กำรวิเครำะห์และประเมินผล  
กำรบินทดสอบจำกกรมกำรขนส่งทำงอำกำศหรือหน่วยงำนอ่ืนที่กรมกำรขนส่งทำงอำกำศรับรองหรือสถำบันอ่ืนในต่ำงประเทศ 
และต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรบินทดสอบ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒ ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ 
อย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒ 

๔) ช่ำงอำกำศ หรือช่ำงเครื่องบิน ซ ่งเป็นผู้ส ำเร็จหลักสูตรวิชำช่ำงเครื่องบิน หรือหลักสูตรช่ำงอำกำศยำนจำกกองทัพอำกำศ 
หรือสถำบันกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือสถำบันอ่ืนในต่ำงประเทศ และต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรว่ำเป็น  
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เป็นช่ำงอำกำศ หรือช่ำงเคร่ืองบินประจ ำเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ 
ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓  
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ 

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงำนตำม ๑) ๒) ๓) และ ๔) ที่จะได้ พ.น.อ. ๑ พ.น.อ. ๒ หรือ พ.น.อ. ๓ ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
 

 
๒๖,๐๐๐ 

 
๒๘,๒๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 
๒๖,๐๐๐ 
๒๘,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๘,๕๐๐ 
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๗,๕๐๐ 
๗,๕๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 
 



๙ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ 
(๑) ปีแรกที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ ทุกเดือนตั้งแต่วันรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ 

เป็นต้นไปจนถ งเดือนสุดท้ำยของป ี
(๒) ในปีต่อ ๆ ไปให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ แล้วแต่กรณี ตำมระยะเวลำที่ได้ท ำกำรบินในปีที่แล้วมำเป็นเกณฑ์ 

ค ำนวณ  ดังนี้ 
(ก) ถ้ำมีเวลำบินตั้งแต่ ๔๘ ชั่วโมงข ้นไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ แล้วแต่กรณ ีทุกเดือนตลอดปี 
(ข) ถ้ำมีเวลำบินตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงข ้นไป แต่ไม่ถ ง ๔๘ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒  ๙ เดือน นับตั้งแต่

เดือนแรกของปี 
(ค) ถ้ำมีเวลำบินไม่ถ ง ๒๔ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒  ๗ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ง) ถ้ำไม่มีเวลำบิน ไม่ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ 
กำรค ำนวณเวลำบินนั้น ถ้ำมีเศษตั้งแต่คร ่งชั่วโมงข ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง 

พ.น.อ. ๓ 
(๑) ปีแรกที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตั้งแต่วันรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นต้นไปจนถ ง 

เดือนสุดท้ำยของปี 
(๒) ในปีต่อ ๆ ไปให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ตำมระยะเวลำที่ได้ท ำกำรบินในปีที่แล้วมำเป็นเกณฑ์ค ำนวณ ดังนี้ 

(ก) ถ้ำมีเวลำบินตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงข ้นไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตลอดปี 
(ข) ถ้ำมีเวลำบินตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมงข ้นไป แต่ไม่ถ ง ๒๔ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓  ๙ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ค) ถ้ำมีเวลำบินไม่ถ ง ๑๒ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓  ๗ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ง) ถ้ำไม่มีเวลำบิน ไม่ได้รับ พ.น.อ. ๓ 
กำรค ำนวณเวลำบินนั้น ถ้ำมีเศษตั้งแต่คร ่งชั่วโมงข ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง 

ในกรณีที่ทำงรำชกำรมีค ำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงำนทำงอำกำศผู้ใดไปปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ 
พ.น.อ. ๑ พ.น.อ. ๒ หรือ พ.น.อ. ๓ ตำมข้อก ำหนดนี้เมื่อใด ให้งดจ่ำย พ.น.อ. ๑ พ.น.อ. ๒ หรือ พ.น.อ. ๓ แล้วแต่กรณี ส ำหรับ 
ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้ำที่อื่นเป็นต้นไป 

นักบิน นักบินผู้ตรวจกำรบิน ผู้ตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรบินทดสอบ ช่ำงอำกำศ หรือช่ำงเครื่องบิน ต้องรับกำรตรวจสมรรถภำพ
ของร่ำงกำยและทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อควำมเหมำะสมของต ำแหน่งหน้ำที่นั้น ๆ จำกคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



๑๐ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๙) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
แบบบงัคับรักษำในศนูย์ฟืน้ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
กรมคุมประพฤติ 
ตำมกลุ่มต ำแหนง่ที่ตกลง 
กับส ำนักงำน ก.พ. 

พ.ต.ป. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนอยู่เป็นปกติ เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดแบบบังคับรักษำ ได้แก่ งำนด้ำนกำรตรวจ
พิสูจน์กำรเสพหรือกำรติดยำเสพติด ด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ซ ่งประกอบด้วย กำรจัดกำรฝึกอำชีพ และกำรให้
กำรศ กษำให้กับผู้รับกำรฟื้นฟู และด้ำนติดตำมผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด และจัดท ำรำยงำน ผลกำรตรวจพิสูจน์  
และผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ ให้ได้รับ พ.ต.ป. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ป. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ป. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ป. 

ส ำหรับผู้ซ ่งมิได้ปฏิบัติงำนข้ำงต้นอยู่เป็นปกติ แต่ได้รับค ำสั่งมอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจใ ห้ปฏิบัติงำนข้ำงต้นบำงเวลำ  
ซ ่งต้องไม่น้อยกว่ำ ๗๕ ชั่วโมงต่อเดือน ให้ได้รับ พ.ต.ป. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ป. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ป. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ป. 

 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

(๑๐) ผู้ปฏิบัตงิำนปรำบปรำม 
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำม 
ยำเสพติด 

พ.ป.ส. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยกำรสืบสวนหำข่ำว กำรวิเครำะห์ข่ำว กำรเฝ้ำตรวจ
และติดตำมพฤติกำรณ์ กำรล่อซื้อ กำรตรวจค้นจับกุม กำรด ำเนินคดียำเสพติด โดยใช้มำตรกำรสมคบ กำรย ด อำยัดทรัพย์สิน 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน กำรเร่งรัดติดตำมและประสำนคดี กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด กำรส ำรวจพืชเสพติด กำรเฝ้ำระวังปัญหำ
ยำเสพติดในพื้นที่ และกำรจัดระเบียบสังคม โดยกำรปฏิบัติงำนต้องใช้ประสบกำรณ์ควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน ให้ได้รับ  
พ.ป.ส. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๔ ปีข น้ไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่  ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ป.ส. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ป.ส. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ป.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔,๕๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๔,๕๐๐ 



๑๑ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๑๑) ผู้ปฏิบัตงิำนทำงอำกำศ 
ในส ำนักฝนหลวงและกำรบิน
เกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
   - ผู้แก้ไขและปรบัแต่ง
อุปกรณ์วิทยุสื่อสำร 
และเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ 

พ.น.อ. ๓ ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนทำงอำกำศในฐำนะผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสำรและเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ ซ ่งเป็น  
ผู้ได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรแก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสำรและเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศจำกสถำบันกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยหรือสถำบันอ่ืนในต่ำงประเทศ และต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้แก้ไข 
และปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสำรและเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศได้ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ 

ทั้งนี้ ผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสำรและเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศที่จะได้รับ พ.น.อ. ๓ ต้องอยู่ภำยใต้เกณฑ์ 
และเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) ปีแรกที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตั้งแต่วันรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่เป็นต้นไปจนถ ง
เดือนสุดท้ำยของปี 

(๒) ในปีต่อ ๆ ไปให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ตำมระยะเวลำที่ได้ท ำกำรบินในปีที่แล้วมำเป็นเกณฑ์ค ำนวณ ดังนี้ 
(ก) ถ้ำมีเวลำบินตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงข ้นไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตลอดปี 
(ข) ถ้ำมีเวลำบินตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมงข ้นไป แต่ไม่ถ ง ๒๔ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ๙ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ค) ถ้ำมีเวลำบินไม่ถ ง ๑๒ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓  ๗ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี 
(ง) ถ้ำไม่มีเวลำบิน ไม่ได้รับ พ.น.อ. ๓ 
กำรค ำนวณเวลำบินนั้น ถ้ำมีเศษตั้งแต่คร ่งชั่วโมงข ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง 

ในกรณีที่ทำงรำชกำรมีค ำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงำนทำงอำกำศผู้ใดไปปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ 
พ.น.อ. ๓ ตำมข้อก ำหนดนี้เมื่อใด ให้งดจ่ำย พ.น.อ. ๓ ส ำหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้ำที่อื่นเป็นต้นไป 

ผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสำรและเครื่องช่วยกำรเดินอำกำศ ต้องรับกำรตรวจสมรรถภำพของร่ำงกำยและทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถเพื่อควำมเหมำะสมของต ำแหน่งหน้ำที่นั้น ๆ จำกคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

 
 

 
 
 
 

๗,๕๐๐ 
๗,๕๐๐ 
๗,๕๐๐ 



๑๒ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๑๒) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำร 
สำธำรณสุขที่เรือนจ ำ 
ตำมกฎหมำยรำชทณัฑ ์
ในกรมรำชทัณฑ ์

พ.ต.ส.ร. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบ ำบัดรักษำและให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่ผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักกัน 
ตลอดเวลำ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ร. ตำมกลุ่มต ำแหน่งตำมลักษณะงำน ดังนี้ 

- นำยแพทย์ 
กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มที่ ๒ 

- ทันตแพทย์ 
กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มที่ ๒ 

- เภสัชกร 
กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มที่ ๒ 

- พยำบำลวิชำชีพ 
กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มที่ ๒ 
กลุ่มที่ ๓ 

- นักเทคนิคกำรแพทย์ 
- นักจิตวิทยำคลินิกหรือนักจิตวิทยำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนจิตวิทยำคลินิก 

 
 
 

๖,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 

 
๒,๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

(๑๓) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำร 
สำธำรณสุขในหน่วยงำนสังกัด
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยำวชน 

พ.ต.ส.พ. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบ ำบัดรักษำและให้บริกำรทำงกำรแพทย์แก่เด็กและเยำวชน ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน ตลอดเวลำ ให้ได้รับ พ.ต.ส.พ. ตำมกลุ่มต ำแหน่งตำมลักษณะงำน ดังนี้ 

- นำยแพทย ์
กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มที่ ๒ 
 

 
 
 

๖,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 

 



๑๓ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

- พยำบำลวชิำชีพ 
กลุ่มที่ ๑ 
กลุ่มที่ ๒ 

- นักจิตวิทยำคลินิกหรือนักจิตวิทยำที่ปฏบิัติหน้ำที่ด้ำนจิตวิทยำคลินิก 

 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

(๑๔) ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์
ในสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

พ.ต.ว. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ โดยปฏิบัติงำนในสถำนที่เกิดเหตุหรือปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร ซ ่งปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรชันสูตรพลิกศพในกรณีถูกวิสำมัญฆำตกรรมและศพไม่ทรำบชื่อ ศพที่ญำติร้องขอและศพที่ตำยผิดธรรมชำติ  
ตรวจร่ำงกำยผู้เสียหำยในกรณีถูกท ำร้ำยร่ำงกำย ถูกข่มขืนกระท ำช ำเรำ ตรวจร่ำงกำยและวัตถุพยำนของผู้ต้องสงสัยในกรณี
กระท ำควำมผิดอำญำ รวมถ งกรณีที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องร้องขอ  
หรือที่ได้รับมอบหมำย ตรวจพิสูจน์หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ครบทุกสำขำในกรณีต่ำง  ๆ  ตรวจเก็บหลักฐำนในสถำนที่เกิดเหตุ 
ในคดีต่ำงๆ ตรวจพิสูจน์ยำเสพติดให้โทษทุกชนิด รวมทั้งกำรตรวจยำพิษ รวบรวมศพ ชิ้นส่วนของศพที่ไม่ทรำบชื่อมำท ำกำร
พิสูจน์บุคคลและสำเหตุกำรตำย ให้ได้รับ พ.ต.ว. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน  ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับช ำนำญงำน ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไป และแต่งตั้งจำกคุณวุฒิปริญญำตรี หรือด ำรงต ำแหน่ง 

ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป และแต่งตั้งจำกคุณวุฒิปริญญำโท หรือด ำรงต ำแหน่งและแต่งตั้งจำกคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร   
ให้ได้รับ พ.ต.ว. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ให้ได้รับ พ.ต.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ให้ได้รับ 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 



๑๔ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี 
(๒) ได้รับกำรฝึกอบรมตำมที่สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ก ำหนด 
(๓) มีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

(๓.๑) ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในสถำนที่เกิดเหตุต้องมีเวลำปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยเดือนละ ๘ คร้ัง หรือเดือนละ ๖๔ ชั่วโมง 
(๓.๒) ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรต้องมีเวลำปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยเดือนละ ๗๒ ชั่วโมง 

(๑๕) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำร 
สำธำรณสุข ในสถำบัน 
นิติวิทยำศำสตร ์

พ.ต.ส.ว. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์กับผู้เสียหำย หรือผู้ต้องสงสัย หรือวัตถุพยำน หรือศพ ให้ได้รับ 
พ.ต.ส.ว. ตำมกลุ่มต ำแหน่งตำมลักษณะงำน ดังนี้ 

- นำยแพทย ์
กลุ่มที่ ๑ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป หรือ ระดับช ำนำญกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
กลุ่มที่ ๒ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป หรือได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือบรรจุคุณวุฒิ

ปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร  ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
 
 
 
 

 
 
 
 

๘,๕๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๙,๗๐๐ 

 
๑๐,๖๐๐ 

 
๑๓,๕๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 
๑๔,๗๐๐ 

 
๑๕,๖๐๐ 

 
 
 
 



๑๕ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

กลุ่มที่ ๓ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป หรือได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือบรรจุคุณวุฒิ

ปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร  ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
- ทันตแพทย ์

กลุ่มที่ ๑ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป หรือ ระดับช ำนำญกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
กลุ่มที่ ๒ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป หรือบรรจุคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร  

ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
กลุ่มที่ ๓ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏบิัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป หรือได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร หรือบรรจุคุณวุฒิ

ปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร  ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
 

 
๑๘,๕๐๐ 

 
๑๙,๐๐๐ 
๑๙,๗๐๐ 

 
๒๐,๖๐๐ 

 
 

๘,๕๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๙,๗๐๐ 

 
๑๐,๖๐๐ 

 
๑๑,๐๐๐ 

 
๑๑,๕๐๐ 
๑๒,๒๐๐ 

 
๑๓,๑๐๐ 

 
๑๓,๕๐๐ 

 
๑๔,๐๐๐ 

 



๑๖ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
- พยำบำลวิชำชีพ 

กลุ่มที่ ๑ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำตรี หรือด ำรงต ำแหน่ง

ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำโท หรือด ำรงต ำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร ให้ได้รับ 
พ.ต.ส.ว. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
กลุ่มที่ ๒ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำตรี หรือด ำรงต ำแหน่ง

ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำโท หรือด ำรงต ำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร ให้ได้รับ 
พ.ต.ส.ว. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ใ ห้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
กลุ่มที่ ๓ 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำตรี หรือด ำรงต ำแหน่ง

ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำโท หรือด ำรงต ำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร  ให้ได้รับ 
พ.ต.ส.ว. 

 

๑๔,๗๐๐ 
 

๑๕,๖๐๐ 
 
 

๔,๕๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๗๐๐ 

 
๖,๖๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๕๐๐ 
๖,๒๐๐ 

 
๗,๑๐๐ 

 
๕,๕๐๐ 

 
 

๖,๐๐๐ 
 



๑๗ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 
- นักจิตวิทยำคลินิกหรือนักจิตวิทยำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนจิตวิทยำคลินิก 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำตรี หรือด ำรงต ำแหน่ง

ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญำโท หรือด ำรงต ำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ระดับช ำนำญกำร  ให้ได้รับ 
พ.ต.ส.ว. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชำญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับ 

พ.ต.ส.ว. 

๖,๗๐๐ 
 

๗,๖๐๐ 
 

๔,๕๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๗๐๐ 

 
๖,๖๐๐ 

(๑๖) ผู้ปฏิบัตงิำนในส ำนักงำน 
คุมประพฤติจังหวัด ส ำนักงำน 
คุมประพฤติจังหวัดสำขำ และ
ส ำนักงำนคุมประพฤติประจ ำ
ศำล สังกัดกรมคุมประพฤต ิ

พ.ค.ป. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนอยู่เป็นปกติด้ำนใดด้ำนหน ่งเกี่ยวกับกำรสืบเสำะและพินิจ กำรควบคุมและสอดส่อง กำรตรวจพิสูจน์
และฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด โดยกำรแสวงหำและรวบรวมข้อเท็จจริง กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิดในชุมชน กำรตรวจพิสูจน์ 
กำรเสพหรือกำรติดยำเสพติด และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบ ำบัด กำรติดตำมผลกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำ
ควำมผิดในชุมชน และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด รวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ ่ง 

(๑) เป็นผู้ที่ได้รับกำรฝึกอบรมตำมที่กรมคุมประพฤติก ำหนด 
(๒) ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีเวลำกำรปฏิบัติ เดือนละไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ ชั่วโมง 
ให้ได้รับ พ.ค.ป. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๔ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือด ำรงต ำแหน่งระดับปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๒ ปีข ้นไปและได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ 
อย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับช ำนำญงำน หรือ ระดับอำวุโส ให้ได้รับ พ.ค.ป. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร หรือ ระดับช ำนำญกำร หรือ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ค.ป. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น ให้ได้รับ พ.ค.ป. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



๑๘ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๑๗) นิติกรในทุกส่วนรำชกำร พ.ต.ก. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่หลักในต ำแหน่งนิติกรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ตำมที่ก ำหนดในประกำศ ก.พ. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ดังนี้ 

(๑) ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำร ต ำแหน่งนิติกร ซ ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในต ำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
ส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำเอก ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปีส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท หรือไม่น้อยกว่ำ ๔ ปีส ำหรับผู้มีวุฒิปริญญำตรี ให้ได้รับ 
พ.ต.ก. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ต ำแหน่งนิติกร และได้รับ พ.ต.ก. ระดับปฏิบัติกำรมำแล้ว ให้ได้รั บ 
พ.ต.ก. 

(๒) ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร ต ำแหน่งนิติกร ซ ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในต ำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่ำ 
๒ ปี ให้ได้รับ พ.ต.ก. 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร และได้รับ พ.ต.ก. ระดับช ำนำญกำรมำแล้ว  
ให้ได้รับ พ.ต.ก. 

(๓) ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งนิติกร ซ ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในต ำแหน่งนิติกร  
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี ให้ได้รับ พ.ต.ก. 

(๔) ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร สำยงำนอ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (นิติกำร) ระดับต้น  
ซ ่งปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในต ำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี ให้ได้รับ พ.ต.ก. 

ในกรณีที่ทำงรำชกำรมีค ำสั่งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน หรือในส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืนอันเป็นเหตุ
ให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.ต.ก. ตำมข้อก ำหนดนี้เมื่อใด ให้งดจ่ำย พ.ต.ก. ส ำหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้ำที่อื่น
เป็นต้นไป 

ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร ซ ่งได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ใดจะรับเงินเพิ่มในอัตรำที่สูงข ้นตำมระดับ
ต ำแหน่งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดในประกำศ ก.พ. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
ระหว่ำงได้รับ พ.ต.ก. 

(๒) เป็นผู้ผ่ำนกำรประเมินคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ อ.ก.พ. วิสำมัญเกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนนักกฎหมำย
ภำครัฐก ำหนด 

 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 

๔,๕๐๐ 
 

๔,๕๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 



๑๙ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๑๘) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำรสำธำรณสขุ พ.ต.ส. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข ให้ได้รับ พ.ต.ส. ตำมกลุ่มต ำแหน่ง  
ตำมลักษณะงำน ดังนี้ 

(๑) นำยแพทย์ หรือ ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (แพทย์) 
กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ให้ได้รับ พ.ต.ส. 
กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และอยู่ใน  

หลักเกณฑ์อย่ำงใดอย่ำงหน ่ง ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

ในสำขำต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกลุ่มที่ ๓ จำกแพทยสภำ หรือ 
๒.๒ เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญำโทหรือปริญญำเอกทำงกำรแพทย์หรือสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้อง ซ ่ง ก.พ. หรือ

คณะกรรมกำรกลำงบริหำรงำนบุคคลอื่นรับรอง หรือ 
๒.๓ เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรพัฒนำระบบคุณภำพ และมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 

เป็นจ ำนวนตำมมำตรฐำนที่ส ำนักงำน ก.พ. และกระทรวงกำรคลังก ำหนด หรือ 
๒.๔ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนหรือสถำนบริกำรสุขภำพระดับอ ำเภอหรือศูนย์บริกำรระดับ

ชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ซ ่งมีผลประเมินกำรปฏิบัติงำนในเกณฑ์ดีติดต่อกันมำกกว่ำ ๔ ปี โดยนับกำรปฏิบัติงำนเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่ ๑ 
ให้ได้รับ พ.ต.ส. 

กลุ่มที่ ๓ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และเป็นแพทย์
ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมจำกแพทยสภำ ในสำขำใดสำขำหน ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ สำขำพยำธิวิทยำทั่วไป 
๓.๒ สำขำพยำธิวิทยำกำยวิภำค 
๓.๓ สำขำพยำธิวิทยำคลินิก 
๓.๔ สำขำนิติเวชศำสตร์ 
๓.๕ สำขำจิตเวชศำสตร์ 
๓.๖ สำขำจิตเวชศำสตร์เด็กและวัยรุ่น 
๓.๗ สำขำประสำทศัลยศำสตร์ 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

๓.๘ สำขำศัลยศำสตร์ทรวงอก 
๓.๙ สำขำเวชศำสตร์ป้องกัน (แขนงระบำดวิทยำ) 
ให้ได้รับ พ.ต.ส. 

(๒) ทันตแพทย์ หรือ ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (ทันตแพทย์) 
กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ให้ได้รับ พ.ต.ส. 
กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและได้รับ

ปริญญำโทหรือปริญญำเอกทำงทันตแพทย์หรือสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องซ ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมกำรกลำงบริหำรงำนบุคคลอ่ืน
รับรอง ให้ได้รับ พ.ต.ส. 

กลุ่มที่ ๓ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และเป็น  
ทันตแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ ในกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรมในสำขำต่ำง ๆ  
จำกทันตแพทยสภำ ให้ได้รับ พ.ต.ส. 

(๓) เภสัชกร หรือ ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (เภสัชกรรม) 
กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ให้ได้รับ พ.ต.ส. 
กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และเป็นเภสัชกร 

ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนหลักอย่ำงใดอย่ำงหน ่ง ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ กำรเตรียมยำหรือวิเครำะห์ยำเคมีบ ำบัด หรือ 
๒.๒ ให้ค ำปร กษำแนะน ำด้ำนยำในกลุ่มโรคติดต่อร้ำยแรง เช่น เอดส์ วัณโรค ฯลฯ ซ ่งจัดเป็นคลินิกเฉพำะหรือพื้นที่

เฉพำะแยกจำกกำรจ่ำยยำปกติ หรือ 
๒.๓ งำนคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับกำรตรวจจับและท ำคดี 
ให้ได้รับ พ.ต.ส. 

(๔) พยำบำลวิชำชีพ 
กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และได้รับ

มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหน ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ให้บริกำรพยำบำล ในแผนกผู้ป่วยนอก กำรพยำบำลครอบครัวและชุมชน กำรบริกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 

อนำมัยโรงเรียน อำชีวอนำมัย หรือ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๗,๕๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

๑.๒ อำจำรย์พยำบำลที่สอนและคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศ กษำ โดยต้องร่วมให้บริกำรอย่ำงน้อย ๘ ชั่วโมง  
ต่อสัปดำห์ในหน่วยบริกำรหรืองำนบริกำรพยำบำลในกลุ่ม ๑.๑ 

ให้ได้รับ พ.ต.ส. 
กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และได้รับ

มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหน ่ง ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้บริกำรพยำบำล ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอำกำร ห้องคลอด ห้องผ่ำตัด แผนกผู้ป่วยใน หรือ 
๒.๒ ให้บริกำรพยำบำล ซ ่งมีลักษณะงำนอย่ำงใดอย่ำงหน ่ง ดังนี้ 

- งำนควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (IC) 
- งำนตรวจบ ำบัดพิเศษโดยพยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรมเฉพำะทำงตรงตำมสำขำที่ปฏิบัติงำนในหลักสูตรที่สภำ 

กำรพยำบำลรับรอง ได้แก่ กำรพยำบำลในหน่วยเคมีบ ำบัด รังสีรักษำ กำรตรวจรักษำผ่ำนกล้องหรือเครื่องมือพิเศษ 
ทำงกำรแพทย์ กำรกระตุ้นพัฒนำกำรเด็ก กำรตรวจสวนหัวใจ กำรตรวจสมรรถภำพหัวใจและปอด กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ใช้  
ปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม งำนปลูกถ่ำยอวัยวะ กำรบ ำบัดทำงจิต -ประสำท กำรบ ำบัดยำเสพติด กำรบ ำบัดด้วยไฟฟ้ำ  
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วย/ผู้พิกำร กำรให้ค ำปร กษำพิเศษด้ำนสุขภำพ (Counseling) 

- กำรตรวจบ ำบัดพิเศษเฉพำะทำงอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรรักษำพยำบำลขั้นต้น โดยพยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรม  
ในหลักสูตรตั้งแต่ ๔ เดือนข ้นไปที่สภำกำรพยำบำลรับรอง หรือ 

๒.๓ อำจำรย์พยำบำลที่สอนและคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศ กษำ โดยต้องร่วมให้บริกำรอย่ำงน้อย ๘ ชั่วโมง 
ต่อสัปดำห์ ในหน่วยบริกำรหรืองำนบริกำรพยำบำลในกลุ่ม ตำม ๒.๑ หรือ ๒.๒ 

ให้ได้รับ พ.ต.ส. 
กลุ่มที่ ๓ ปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และได้รับ

มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหน ่ง ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ให้บริกำรพยำบำล ดังนี้ 

- กำรพยำบำลวิสัญญีโดยพยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยำบำลที่มีระยะเวลำตั้งแต่ ๑ ปีข ้นไป 
- กำรพยำบำลเวชปฏิบัติโดยพยำบำลที่ได้รับปริญญำโทสำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner) 
- กำรพยำบำลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต ( ICU หรือ CCU) หรือกำรพยำบำลผู้ป่วยหนัก  

หรือผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนกดังกล่ำว โดยพยำบำลที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรพยำบำลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต 
 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

- กำรพยำบำลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงหรืออันตรำย (โรคตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข) 
- กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง โดยผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพฯ 

(APN) จำกสภำกำรพยำบำล หรือผู้ที่ได้รับปริญญำโทข ้นไปทำงกำรพยำบำลเฉพำะทำงทำงคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบ
วุฒิบัตรแสดงควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพฯ ของสภำกำรพยำบำล หรือ 

๓.๒ ปฏิบัติงำนเป็นหัวหน้ำทีมควบคุมในกำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรบริกำรทำงกำรพยำบำล เป็นจ ำนวน  
ตำมมำตรฐำนที่ส ำนักงำน ก.พ. และกระทรวงกำรคลังก ำหนด หรือ 

๓.๓ อำจำรย์พยำบำลที่สอนและคุมกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศ กษำ โดยต้องร่วมให้บริกำรอย่ำงน้อย ๘ ชั่วโมง  
ต่อสัปดำห์ในหน่วยบริกำรหรืองำนบริกำรพยำบำลในกลุ่ม ตำม ๓.๑ 

ให้ได้รับ พ.ต.ส. 
(๕) นักเทคนิคกำรแพทย์  นักรังสีกำรแพทย์ นักกำยภำพบ ำบัด นักแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำยหรือนักวิชำกำร

ศ กษำพิเศษที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย นักกิจกรรมบ ำบัดหรือนักอำชีวบ ำบัดที่ปฏิบัติหน้ำที่
ด้ำนกิจกรรมบ ำบัด นักจิตวิทยำคลินิกหรือนักจิตวิทยำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนจิตวิทยำคลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
ซ ่งปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  ให้ได้รับ พ.ต.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
(๑๙) ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักกษำปณ์ 

กรมธนำรักษ์  
พ.ต.ษ. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรผลิต และกำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิตเหรียญกษำปณ์ เหรียญ  

ที่ระล ก หรือเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสำรเคมีอันตรำย ฝุ่นละออง ไอกรด หรือต้องปฏิบัติงำนกับเครื่องจักร  
ที่ก่อให้เกิดควำมร้อน เสียง แสงสะท้อน หรือแรงสั่นสะเทือน ตลอดเวลำ ให้ได้รับ พ.ต.ษ. ดังนี้  

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับ พ.ต.ษ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ได้รับ พ.ต.ษ. 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

(๒๐) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนอุตุนิยมวิทยำ 
ในกรมอุตุนิยมวิทยำ 

พ.อ.ต. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนด้ำนอุตุนิยมวิทยำกำรบิน ด้ำนพยำกรณ์อำกำศและประกำศเตือนภัยธรรมชำติ ด้ำนกำรตรวจอำกำศ 
โดยกำรติดตำมเฝ้ำระวัง ตรวจวัด วิเครำะห์ พยำกรณ์ แจ้งข่ำว รำยงำน และเตือนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
ให้ได้รับ พ.อ.ต. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับ พ.อ.ต. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ได้รับ พ.อ.ต. 
 
 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 



๒๓ 
 

ล ำดับ ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ ์
อัตรำเงินเพิ่ม 
(บำท/เดือน) 

(๒๑) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำรข่ำว  
ในกรมกำรปกครอง 

พ.ข.ป. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรติดตำม ศ กษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข่ำว ประเมินสถำนกำรณ์ ที่มีผลกระทบต่อควำม
มั่นคงภำยในประเทศและควำมสงบเรียบร้อยของสังคม หรือติดตำมและเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ซ ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง
ภำยในประเทศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนและรำยงำนให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบทรำบอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
และประสำนงำนด้ำนกำรข่ำวกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ได้รับ พ.ข.ป. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ได้รับ พ.ข.ป. 

 
 
 
 

๔,๐๐๐ 
(๒๒) เจ้ำพนักงำนปกครอง 

(ปลัดอ ำเภอ) 
ในกรมกำรปกครอง 

พ.ป.ค. ได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำ กำรอ ำนวยควำมเป็นธรรม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ในพื้นที่ กำรแก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพำท กำรปรำบปรำมยำเสพติดและผู้มีอิทธิพล กำรจัดระเบียบสังคม หรืองำนอ่ืน
ที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนปกครอง (ปลัดอ ำเภอ) ให้ได้รับ พ.ป.ค. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ได้รับ พ.ป.ค. 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
(๒๓) ผู้ปฏิบัตงิำนด้ำนกำรคุ้มครอง

พยำน ในกรมคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภำพ 

พ.ค.พ. ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ และได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
คุ้มครองพยำน โดยท ำหน้ำที่เป็นชุดคุ้มครองควำมปลอดภัยแก่พยำนในคดีอำญำ ตำมมำตรกำรทั่วไปและให้ควำมคุ้มครอง
พยำนตำมมำตรกำรพิเศษ ให้ได้รับ พ.ค.พ. ดังนี้ 

ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับ พ.ค.พ. 
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้ได้รับ พ.ค.พ. 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 

 

 


