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ระเบียบ  ก.พ. 
วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่ขาราชการพลเรือนไดปฏิบัติงานในบางตําแหนงที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทํางาน   
ซ่ึงสมควรไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  ก.พ.  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ของขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบ   ก.พ .  วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ระเบียบว าดวยเ งิน เพิ่ม สําห รับตําแหน งที่มี เหตุพิ เศษของขาราชการพลเรือน   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เงินเพิ่ม”  หมายความวา  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 

ตามระเบียบนี้ 
“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในตําแหนงที่  ก.พ.  ประกาศ

กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
“เหตุพิเศษ”  หมายความวา  การทํางานที่มีสภาพการทํางานไมนาอภิรมย  ยากลําบาก  

ตรากตรํา  เส่ียงภัย  เครงเครียด  กดดัน  หรือเปนการทํางานที่มีสภาพการทํางานเสี่ยงอันตรายทั้งตอชีวิต  
รางกาย  อาจมีผลกระทบตอรางกาย  อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน  การสูญเสียอวัยวะ  หรือเปน
การทํางานที่ตองใชความรู  ความชํานาญ  ประสบการณสูง  ซ่ึงเปนสาขาที่ขาดแคลน  มีการสูญเสีย
ผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก   
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ขอ ๕ ขาราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  อาจไดรับ 

เงินเพิ่มไดตามที่  ก.พ.  ประกาศกําหนด  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไว 

ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มหลายอัตรา  ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเพิ่ม 

ในอัตราที่สูงที่สุดเพียงอัตราเดียว 

ขอ ๖ ขาราชการผูใดปฏิบัติงานไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเพิ่ม

สําหรับเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่ไดปฏิบัติหนาที่  แตถาในเดือนใดขาราชการผูใดมิได

ปฏิบัติงาน  ขาราชการผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับเดือนนั้น  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีลาปวย  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ  

เวนแตเปนการปวยอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่  ก.พ.  อาจกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มเกินหกสิบวันทําการ

ไดตามควรแกกรณี 

(๒) กรณีลาคลอดบุตร  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน 

(๓) กรณีลากิจสวนตัว  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินส่ีสิบหาวัน

ทําการ  แตสําหรับในปแรกที่รับราชการ  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณนั้นไมเกิน 

สิบหาวันทําการ 

(๔) กรณีลาพักผอนประจําป  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นมีสิทธิ 

ลาพักผอนประจําปตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๕) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ   

ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึงมิใชเปนการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เขารับราชการ  และต้ังแต

เร่ิมรับราชการยังไมเคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไมเคยลาไปประกอบพิธีฮัจย  ใหไดรับ

เงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน   

(๖) กรณีลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลา 

ไดไมเกินหกสิบวัน  แตถาพนระยะเวลาที่ลาดังกลาวแลวผูนั้นไมไปรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่หลัก

ของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังภายในเจ็ดวัน  ใหงดจายเงินเพิ่ม  หลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติหนาที่หลัก 

(๗) กรณีลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาได 

ไมเกินหกสิบวัน 
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ขอ ๗ ขาราชการผูใดไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและไดรับ 
เงินเพิ่มอยูแลวในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาขาราชการผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้จนกวาจะไดรับแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงอื่นหรือจนกวา  ก.พ.  จะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๘ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

ประธาน  ก.พ. 



หลักเกณฑและอัตราเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 
ทายระเบียบ ก.พ. วาดวยเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ก. การกําหนดอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน ใหแบง
ออกเปน ๓  กลุม ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้ 

 กลุมที่หนึ่ง   การทํางานที่มีสภาพการทํางานไมนาอภิรมย  ยากลําบาก ตรากตรํา เส่ียงภัย  
เครงเครียด กดดัน หรือเปนการทํางานที่ตองใชความรู  ความชํานาญ  ประสบการณสูง   ใหกําหนดระดับ
คะแนนตามลักษณะการทํางานและอัตราเงินเพิ่มเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ลักษณะการทาํงาน อัตราเงนิเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 
ระดับท่ี ๓ 

 
 

ระดับท่ี ๒ 
 

ระดับท่ี ๑ 

 สภาพการทํางานไมนาอภิรมย  ยากลําบาก 
ตรากตรํา เส่ียงภัย  เครงเครียด กดดนั ตองใชความรู
และประสบการณสูง 

 สภาพการทํางานไมนาอภิรมย  ยากลําบาก 
ตรากตรํา เส่ียงภัย   

 สภาพการทํางานไมนาอภิรมย 

มากกวา ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ 
 

 
มากกวา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ 

กลุมที่สอง   การทํางานที่มีสภาพการทํางานเสี่ยงอันตรายตอชีวิต รางกาย อาจมีผลกระทบ
ตอรางกาย  อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน  การสูญเสียอวัยวะตาง ๆ หรือเปนการทํางานที่ตอง
ใชความรู ความชํานาญ  ประสบการณสูง  ใหกําหนดระดับคะแนนตามลักษณะการทํางานและอัตรา
เงินเพิ่มเปน ๓  ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ลักษณะการทาํงาน อัตราเงนิเพิ่ม 

(บาท/เดือน) 
ระดับท่ี ๕ 

 
ระดับท่ี ๔ 

 
ระดับท่ี ๓ 

 เส่ียงอันตรายตอชีวิต ตองใชความรู  
ความชํานาญ  ประสบการณสูง 

 เส่ียงอันตราย  อาจมีผลกระทบตอรางกาย   
อาจกอใหเกดิโรคจากการปฏิบัติงาน 

 เส่ียงอันตราย  การสูญเสียอวัยวะตางๆ   

มากกวา ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ 
 

มากกวา ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ 

 

 



 ๒

กลุมที่สาม    การทํางานที่มีลักษณะของงานตองใชความรู   ความชํานาญ  ประสบการณสูง  
ซ่ึงเปนสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก  มีอัตรา 
การเขาออกรุนแรง  มีความแตกตางของอัตราคาตอบแทนสูง  ใหกําหนดระดับคะแนนตามลักษณะ
การทํางานและอัตราเงินเพิ่มเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ลักษณะการทาํงาน อัตราเงนิเพิ่ม 
(บาท/เดือน) 

ระดับท่ี ๕ 
 
 
 
 
 

ระดับท่ี ๔ 
 

 
 
 
 

ระดับท่ี ๓ 

 ตองใชความรู   ความชํานาญ  ประสบการณสูง  
ซ่ึงเปนสาขาที่ขาดแคลน  มีการสูญเสียผูปฏิบัติงาน
ออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก  มีอัตราการเขา
ออก รุนแรงมาก (มากกวา ๔๐% ) มีความแตกตางของ
อัตราคาตอบแทนสูง (มากกวา ๘๐% ) 
 

 ตองใชความรู   ความชํานาญ  ประสบการณสูง  
ซ่ึงเปนสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออก
จากระบบราชการเปนจํานวนมากมีอัตราการเขาออก 
รุนแรง (มากกวา ๓๐-๔๐%)   มีความแตกตางของ
อัตราคาตอบแทนสูง  (มากกวา ๖๐ -๘๐%) 
 

 ตองใชความรู   ความชํานาญ  ประสบการณสูง  
ซ่ึงเปนสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออก
จากระบบราชการเปนจํานวนมากมีอัตราการเขาออก 
คอนขางรนุแรง (๒๐-๓๐%)  มีความแตกตางของอัตรา
คาตอบแทนสูง  (๕๐-๖๐%) 

มากกวา ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
มากกวา ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ 

 ข. แนวทางการวิเคราะหตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษใหไดรับอัตราเงินเพิ่มตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  ดังนี้ 

  ๑) องคประกอบในการพิจารณากําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ   

 (๑) สภาพการทํางาน (กลุมท่ีหนึ่ง) 

 (๑.๑)  สภาพการทํางานไมนาอภิรมย    
  ยากลําบาก  ตรากตรํา    (ไมเกิน ๒๐ คะแนน) 

 (๑.๒)  เส่ียงภัย    (ไมเกิน ๑๐ คะแนน) 



 ๓

 (๑.๓)  เครงเครียด  กดดนั  ตองใชความรู  ความชํานาญ 
      ประสบการณสูง    (ไมเกิน ๑๐ คะแนน) 

    (๒) ความเสี่ยง  (กลุมท่ีสอง) 

  (๒.๑)  เส่ียงอันตรายตอชีวิต  ตองใชความรู  
   ความชํานาญ  ประสบการณสูง  (ไมเกิน ๙๐ คะแนน)   

  (๒.๒)  เส่ียงอันตราย อาจมีผลกระทบตอรางกาย 
          อาจกอใหเกดิโรคจากการปฏิบัติงาน (ไมเกิน ๖๐ คะแนน)  

  (๒.๓)  เส่ียงอันตราย  การสูญเสียอวัยวะตางๆ หรือ  
          พิการจากการปฏิบัติงาน  (ไมเกิน ๓๐ คะแนน) 

   (๓)  ความสูญเสียหรือขาดแคลน (กลุมท่ีสาม) 

   หมายถึง มีการสูญเสียออกจากระบบราชการสูง  ขาดแคลนกําลังคนที่มี
คุณภาพและมคีวามแตกตางของอัตราคาตอบแทนในตําแหนงดังกลาวสูง  ดังนี ้
 

         อัตราการเขาออก 

 อัตราคาตอบแทน 

คอนขางรนุแรง 

(๒๐-๓๐%) 

รุนแรง 

(มากกวา  ๓๐-๔๐%) 

รุนแรงมาก 

(มากกวา ๔๐% ) 

ระหวาง ๕๐-๖๐% C- C C+ 

ระหวาง ๖๑-๘๐% B- B B+ 

๘๐% ขึ้นไป A- A A+ 

การไดรับอัตราเงินเพิ่มของตําแหนงท่ีมีอัตราการเขาออก  และความแตกตางของอัตราคาตอบแทน  
ตามระดับ ดังนี ้
 

ระดับ ความตางของรายไดรวม อัตราเงินเพิ่มไมเกิน 

A+ 
A 
A- 

มากกวา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ขึ้นไป 
มากกวา ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต  ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

B+ 
B 
B- 

มากกวา ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
มากกวา ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต ๔๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๒,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 



 ๔

ระดับ ความตางของรายไดรวม อัตราเงินเพิ่มไมเกิน 

C+ 
C 
C- 

มากกวา ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท 
มากกวา ๔๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท 

๙,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 (๔ )  ประสบการณหรือความชํานาญ 

 หมายถึง เปนงานที่ตองมีการส่ังสมประสบการณ หรือความชํานาญ
เฉพาะทางสูง  เปนองคประกอบสําหรับการพิจารณาของกลุมท่ีสองและกลุมท่ีสาม 

 

ประสบการณ กลุมที่สองหรือกลุมสาม 

๓-๕ ป ไมเกิน ๑๐ คะแนน 

ในกรณีท่ีตองกําหนดอัตราเงินเพิ่มแตกตางตามประสบการณใหกําหนดอัตราเงนิเพิ่ม 
แตกตางชวงละ  ๒๐ %  

 (๕)  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง กลุมหนึง่หรือกลุมที่สอง 
หรือกลุมสาม 

ไดรับวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพ หรือองคกร 
วิชาชีพรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนั้นมีองคกรตามกฎหมายทําหนาท่ีควบคุม 

      ๕.๑     ไมเกิน  ๒๐  คะแนน 

ตองผานการอบรมโดยไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจาก
สถาบันภายในหรือตางประเทศหรือวุฒิบัตรจากหนวยงานของทาง 
ราชการ หรือ ตองผานการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรพิเศษเฉพาะ 

      ๕.๒     ไมเกิน  ๑๐  คะแนน 

  

 

 

 



 ๕

 ๒) การไดรับอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามคะแนนองคประกอบ 
 

คะแนน อัตราเงนิเพิ่ม 
๑๐ ๑,๐๐๐ 
๒๐ ๒,๐๐๐ 
๓๐ ๓,๐๐๐ 
๔๐ ๔,๐๐๐ 
๕๐ ๕,๐๐๐ 
๖๐ ๖,๐๐๐ 
๗๐ ๗,๐๐๐ 
๘๐ ๘,๐๐๐ 
๙๐ ๙,๐๐๐ 
๑๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๑๐ ๑๑,๐๐๐ 
๑๒๐ ๑๒,๐๐๐ 
๑๓๐ ๑๓,๐๐๐ 
๑๔๐ ๑๔,๐๐๐ 
๑๕๐ ๑๕,๐๐๐ 

  

 


