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พระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ตําแหนงผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับเงินประจําตําแหนง ไดแ ก
ตําแหนง ดังตอไปนี้
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี คณบดี ประธานสาขาวิช า ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการวิทยาลัย หัวหนาแผนกอิสระ และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๓) รองคณบดี รองประธานสาขาวิช า รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการศูนย รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองหัวหนาแผนกอิสระ ผูชวยอธิการบดี หัวหนาภาควิชา
และรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (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 ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๒๐ ตําแหนงใด และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยครู ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘
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มาตรา ๒๒ ผูไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนงตามมาตรา ๒๐
ในกรณีที่เปนตําแหนงวางตําแหนงใด และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยครู ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ในสถาบัน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทายพระราชบัญญัติเงิน เดือนและเงินประจําตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่เขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนหรือ
ใหรักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี เปนตนไปจนถึงวันที่พนจากหนาที่ดังกลาว แตตอ งไมเกินหกเดือน”
มาตรา ๕ ในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ และมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจํา ตํ าแหนง ของข า ราชการและผูดํ า รงตํ า แหน งผู บ ริห ารซึ่ง ไมเ ป น ข า ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหแกไขคําวา “ขาราชการพลเรือ นใน
มหาวิทยาลัย” เปน “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”
มาตรา ๖ ในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
และมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหแกไขคําวา “ผูบริหารในมหาวิทยาลัย” เปน “ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา”
มาตรา ๗ ในมาตรา ๑๑ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
และผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหแกไขคําวา “ก.ม.” เปน “ก.พ.อ.”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีก าการไดรับเงิน ประจําตําแหนง ของขาราชการและผูดํารงตํ าแหนงผูบริหาร
ซึ่ ง ไม เ ป น ข า ราชการ (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กํ า หนดให ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารในสถาบั น ราชภั ฏ
สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน และสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล เปน ตําแหนงที่ไดรับเงิน ประจําตําแหนง
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในวิทยาลัยครูหรือตําแหนงผูบริหารในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึก ษาธิการทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ แตปจจุบันไดมีกฎหมายจัดตั้งสถาบันการศึกษาดังกลาวเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีฐานะเปน
สถาบัน อุ ด มศึก ษาตามพระราชบั ญ ญัติระเบียบขา ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทําใหขาราชการในสังกัดเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตําแหนงผูบริหาร
ในมหาวิทยาลัยดังกลาวเปลี่ยนเปนตําแหนงผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหาร
ในมหาวิทยาลัยของรัฐทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ดวย ประกอบกับ
ตําแหนงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการในวิทยาลัยชุมชน เปนตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ตามพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมการไดรับเงินประจําตําแหนงของผูบริหารในสถาบันอุด มศึก ษาใหสอดคลองกับ
สภาพการณ รวมทั้งสมควรกําหนดใหตําแหนงผูอาํ นวยการและรองผูอํานวยการในวิทยาลัยชุมชนไดรับเงิน
ประจํ าตํ า แหน ง ในอั ต ราที่กํ า หนดไว สํา หรั บ ตํา แหนง ผู บ ริห ารในวิ ท ยาลั ย ครู และสมควรแก ไขคํ า ว า
“ผูบริหารในมหาวิทยาลัย ” “ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ” และ “ก.ม.” เปน “ผูบริหารใน
สถาบันอุด มศึก ษา” “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึก ษา” และ “ก.พ.อ.” เพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญ ญัติข องกฎหมายวาดว ยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึก ษาดว ย จึงจําเปน ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

