
หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

ซ่ึงไมเปนขาราชการ  (ฉบับที่  ๙) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่   ๒๔  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการไดรับเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๑๒  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๓๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  
ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๗  แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๗  ตําแหนงผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับเงินประจําตําแหนง  ไดแก
ตําแหนง  ดังตอไปนี้ 

(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบดี  คณบดี  ประธานสาขาวิชา  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  

ผูอํานวยการศูนย  ผูอํานวยการวิทยาลัย  หัวหนาแผนกอิสระ  และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(๓) รองคณบดี  รองประธานสาขาวิชา  รองผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการสํานัก  
รองผูอํานวยการศูนย  รองผูอํานวยการวิทยาลัย  รองหัวหนาแผนกอิสระ  ผูชวยอธิการบดี  หัวหนาภาควิชา  
และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” 

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แหงพระราชกฤษฎีกา 
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐  ตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จะไดรับเงิน
ประจําตําแหนง  ไดแกตําแหนง  ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูบริหารในวิทยาลัยชุมชน  ไดแกตําแหนง 
 (๑) ผูอํานวยการซึ่งมีฐานะเทียบเทาอธิการ 
 (๒) รองผูอํานวยการซึ่งมีฐานะเทียบเทารองอธิการ 
(ข) ผูบริหารในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ไดแกตําแหนง 
 (๑) อธิการ 
 (๒) รองอธิการ 
มาตรา ๒๑ ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามมาตรา  ๒๐  ตําแหนงใด  และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยครู  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
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มาตรา ๒๒ ผูไดรับแตงต้ังใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนงตามมาตรา  ๒๐  
ในกรณีที่เปนตําแหนงวางตําแหนงใด  และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยครู  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง   
พ.ศ.  ๒๕๓๘    ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่เขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหรักษาราชการแทนหรือ
ใหรักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี  เปนตนไปจนถึงวันที่พนจากหนาที่ดังกลาว  แตตองไมเกินหกเดือน” 

มาตรา ๕ ในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๓๖  และ
มาตรา  ๓๗  แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
ซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหแกไขคําวา  “ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย”  เปน  “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” 

มาตรา ๖ ในมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  แหงพระราชกฤษฎีกา 
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
และมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหแกไขคําวา  “ผูบริหารในมหาวิทยาลัย”  เปน  “ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา” 

มาตรา ๗ ในมาตรา  ๑๑  แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ใหแกไขคําวา  “ก.ม.”  เปน  “ก.พ.อ.” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 
ซ่ึงไม เปนขาราชการ   (ฉบับท่ี  ๕)   พ.ศ .  ๒๕๔๕   กําหนดใหตําแหนงผูบริหารในสถาบันราชภัฏ   
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  เปนตําแหนงท่ีไดรับเงินประจําตําแหนง 
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยครูหรือตําแหนงผูบริหารในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๓๘  แตปจจุบันไดมีกฎหมายจัดตั้งสถาบันการศึกษาดังกลาวเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ซ่ึงมีฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
จึงทําใหขาราชการในสังกัดเปล่ียนฐานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตําแหนงผูบริหาร 
ในมหาวิทยาลัยดังกลาวเปล่ียนเปนตําแหนงผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง 
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหาร 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ดวย  ประกอบกับ
ตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการในวิทยาลัยชุมชน  เปนตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมการไดรับเงินประจําตําแหนงของผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพการณ  รวมทั้งสมควรกําหนดใหตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการในวิทยาลัยชุมชนไดรับเงิน
ประจําตําแหนงในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยครู  และสมควรแกไขคําวา   
“ผูบริหารในมหาวิทยาลัย”  “ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย”  และ  “ก.ม.”  เปน  “ผูบริหารใน
สถาบันอุดมศึกษา”  “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”  และ  “ก.พ.อ.”  เพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดวย  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
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