เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปน การสมควรแกไขเพิ่ม เติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยการไดรับเงิน ประจําตําแหน ง
ของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๒
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ตําแหนงขาราชการพลเรือนที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ชช.) ไดแก ตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป ที่ตองปฏิบัติงานที่เปนงานหลักของหนวยงาน โดยอาศัย
พื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงาน และเปนงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษตามภารกิจ หรืองานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู
ความสามารถ หรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดานอันเปนที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการ
ดานนั้น ๆ และตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังตอไปนี้
(๑) ดานการขาว
(๒) ดานการเจาหนาที่
(๓) ดานการผังเมือง
(๔) ดานการฝกอบรม
(๕) ดานการสืบสวนสอบสวน
(๖) ดานกีฏวิทยา
(๗) ดานคดีพิเศษ
(๘) ดานคุมประพฤติ
(๙) ดานจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๐) ดานจิตวิทยา
(๑๑) ดานชางศิลปกรรม
(๑๒) ดานเดินเรือระหวางประเทศ
(๑๓) ดานตรวจสอบบัญชี
(๑๔) ดานตรวจสอบภายใน
(๑๕) ดานตรวจสอบศุลกากร
(๑๖) ดานทําแผนที่ภาพถาย
(๑๗) ดานนิติการ
(๑๘) ดานนิติวิทยาศาสตร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

ดานโบราณคดี
ดานประเมินอากร
ดานพัฒนาการกีฬา
ดานพัฒนาการทองเที่ยว
ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานพัฒนาระบบราชการ
ดานพัฒนาสังคม
ดานภูมิสถาปตยกรรม
ดานวิเคราะหงบประมาณ
ดานวิเคราะหงานทะเบียนการคา
ดานวิเคราะหงานบุคคล
ดานวิเคราะหนโยบายและแผน
ดานวิจัยสังคมศาสตร
ดานวิชาการกษาปณ
ดานวิชาการเกษตร
ดานวิชาการขนสง
ดานวิชาการคลัง
ดานวิชาการควบคุมโรค
ดานวิชาการเงินและบัญชี
ดานวิชาการตรวจเงินแผนดิน
ดานวิชาการตรวจสอบบัญชี
ดานวิชาการตรวจสอบภาษี
ดานวิชาการทรัพยากรธรณี
ดานวิชาการทัณฑวิทยา
ดานวิชาการที่ดิน
ดานวิชาการธรณีวิทยา

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)
(๖๘)
(๖๙)
(๗๐)

หนา ๑๔
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ดานวิชาการบัญชี
ดานวิชาการประกันภัย
ดานวิชาการประชาสัมพันธ
ดานวิชาการประมง
ดานวิชาการประมงทะเล
ดานวิชาการปาไม
ดานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร
ดานวิชาการพัฒนาชุมชน
ดานวิชาการพาณิชย
ดานวิชาการภาษี
ดานวิชาการมาตรฐาน
ดานวิชาการมาตรฐานสินคา
ดานวิชาการยุติธรรม
ดานวิชาการแรงงาน
ดานวิชาการโรคพืช
ดานวิชาการละครและดนตรี
ดานวิชาการวัฒนธรรม
ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ดานวิชาการศาสนา
ดานวิชาการศึกษา
ดานวิชาการศึกษาพิเศษ
ดานวิชาการเศรษฐกิจ
ดานวิชาการสงเสริมการเกษตร
ดานวิชาการสถิติ
ดานวิชาการสรรพสามิต
ดานวิชาการสรรพากร

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๕
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(๗๑) ดานวิชาการสหกรณ
(๗๒) ดานวิชาการสอบ
(๗๓) ดานวิชาการสัตวบาล
(๗๔) ดานวิชาการสาธารณสุข
(๗๕) ดานวิชาการสิ่งแวดลอม
(๗๖) ดานวิชาการสุขศึกษา
(๗๗) ดานวิชาการสุขาภิบาล
(๗๘) ดานวิชาการอาหารและยา
(๗๙) ดานวิชาการอุทกวิทยา
(๘๐) ดานวิทยาศาสตร
(๘๑) ดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร
(๘๒) ดานวิเทศสหการ
(๘๓) ดานวิศวกรรม
(๘๔) ดานวิศวกรรมสํารวจ
(๘๕) ดานสงเสริมและสอนการพลศึกษา
(๘๖) ดานสถิติเศรษฐสังคม
(๘๗) ดานสอบสวนคดีพิเศษ
(๘๘) ดานสังคมสงเคราะห
(๘๙) ดานสัตววิทยา
(๙๐) ดานสํารวจดิน
(๙๑) ดานอักษรศาสตร
(๙๒) ดานอาลักษณ
(๙๓) ดานอุตุนิยมวิทยา”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความใน (ก) ของมาตรา ๒๔ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(ก) ตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่
ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุ ณวุฒิอยางอื่น ปฏิบัติงานแทนได และเปน งานที่มีผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรอง และ
รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิช าชีพดังกลาว
ซึ่งไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด
(๒) วิชาชีพเฉพาะการเดินเรือ
(๓) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย
(๔) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
(๕) วิชาชีพเฉพาะการแพทย
(๖) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย
(๗) วิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย
(๘) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม
(๙) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล
(๑๐) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา
(๑๑) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
(๑๒) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
(๑๓) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเหมืองแร
(๑๔) วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (ก) และ (ข) ของมาตรา ๓๑ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๗
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“(ก) ตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่
ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุ ณวุฒิอยางอื่น ปฏิบัติงานแทนได และเปน งานที่มีผลกระทบตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และ
รับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิช าชีพดังกลาว
ซึ่งไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด
(๒) วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย
(๓) วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
(๔) วิชาชีพเฉพาะการแพทย
(๕) วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย
(๖) วิชาชีพเฉพาะจิตวิทยาคลินิก
(๗) วิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย
(๘) วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม
(๙) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล
(๑๐) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา
(๑๑) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
(๑๒) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา
(๑๓) วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม
(ข) ตําแหนงที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไมอาจ
มอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนอยางเห็นไดชัด อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ ซึ่งไดแกตําแหนงที่ปฏิบัติ
หนาที่ในวิชาชีพเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) วิชาชีพเฉพาะการเดินเรือ
(๒) วิชาชีพเฉพาะฟสิกสรังสี
(๓) วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย
(๔) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
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(๕) วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโลหการ”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ตําแหนงขาราชการตํารวจที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ชช.) ไดแก ตําแหนงตั้งแตชั้นยศ พล.ต.จ. หรือ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) ขึ้นไป ทีต่ อ ง
ปฏิบัติงานที่เปนงานหลักของหนวยงาน โดยอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎี
หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงาน และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษตาม
ภารกิจ หรืองานที่ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ หรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน
อันเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวงการดานนั้น ๆ และตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังตอไปนี้
(๑) ดานการขาว
(๒) ดานการเงิน
(๓) ดานการบิน
(๔) ดานการผังเมือง
(๕) ดานการฝกอบรม
(๖) ดานการสืบสวนสอบสวน
(๗) ดานชางศิลปกรรม
(๘) ดานตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร
(๙) ดานตรวจพิสูจนอุบัติเหตุจราจร
(๑๐) ดานตรวจสอบบัญชี
(๑๑) ดานตรวจสอบภายใน
(๑๒) ดานนิติการ
(๑๓) ดานปองกันปราบปราม
(๑๔) ดานวิเคราะหงบประมาณ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

ดานวิเคราะหงานทะเบียนการคา
ดานวิเคราะหงานบุคคล
ดานวิเคราะหนโยบายและแผน
ดานวิจัยสังคมศาสตร
ดานวิชาการควบคุมโรค
ดานวิชาการตรวจสอบบัญชี
ดานวิชาการตรวจสอบภาษี
ดานวิชาการบัญชี
ดานวิชาการประชาสัมพันธ
ดานวิชาการพัฒนาชุมชน
ดานวิชาการละครและดนตรี
ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ดานวิชาการศึกษา
ดานวิชาการสถิติ
ดานวิชาการสอบ
ดานวิชาการสัตวบาล
ดานวิชาการสาธารณสุข
ดานวิชาการสิ่งแวดลอม
ดานวิชาการสุขศึกษา
ดานวิชาการสุขาภิบาล
ดานวิชาการอาหารและยา
ดานวิทยาศาสตร
ดานวิเทศสหการ
ดานวิศวกรรม
ดานสงเสริมและสอนการพลศึกษา
ดานสังคมสงเคราะห

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก
(๔๑) ดานสัตววิทยา
(๔๒) ดานเสนาธิการ
(๔๓) ดานอักษรศาสตร”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๑ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายให
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ พิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนง
ที่จะใหไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการประเภทตาง ๆ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ
ไดพิจารณาแลว เห็น ชอบใหตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานตาง ๆ ของขาราชการพลเรือน
ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนขอกําหนดเพิ่มเติมรวม ๒๙ ดาน ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะการเดินเรือ
ของขาราชการทหารที่คณะกรรมการขาราชการทหารขอกําหนดเพิ่มเติม และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก และวิ ช าชี พ เฉพาะการเดิ น เรื อ รวมทั้ ง ตํ า แหน ง ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะด า นต า ง ๆ
ของข าราชการตํ ารวจที่ค ณะกรรมการขาราชการตํา รวจขอกําหนดเพิ่ มเติ มรวม ๖ ดา น เปน ตํา แหน ง
ที่มีสิ ทธิไ ดรับ เงิน ประจําตํ าแหนง ประเภทเชี่ย วชาญเฉพาะหรื อประเภทวิช าชี พเฉพาะ แลว แตก รณีไ ด
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

