
ลํา  อัตราเงินเดือน

ดับ ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป/

ท่ี  1 มกราคม 2556 คูณ 1.5 ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/

เช่ียวชาญเฉพาะ คูณ 1.3
1 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ท่ีมี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4-5 ต่อ
จากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

20,610 30,920 26,800

2 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา 
ท่ีมีกําหนด เวลาศึกษาอบรม ไม่น้อยกว่า 4-5 ปี
 ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว 
หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ
วุฒิบัตร

20,610 30,920 26,800

3 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาที่มี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อ
จากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสือ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

20,000 30,000 26,000

4 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการ 
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา 
ท่ีมีกําหนดเวลาศึกษาอบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว 
หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับ
วุฒิบัตร

20,000 30,000 26,000

5  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 20,000 30,000 26,000

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์
คลินิกท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

18,430 27,650 23,960
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ลํา  อัตราเงินเดือน

ดับ ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป/

ท่ี  1 มกราคม 2556 คูณ 1.5 ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/

เช่ียวชาญเฉพาะ คูณ 1.3
7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญา    
ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

18,430 27,650 23,960

8  ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต 17,920 26,880 23,300

9 ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พ้ืนฐาน หรือ 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะ
สาขาวิชาท่ีกําหนดท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่
น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลาย
ระดับ ดังนี้ คือ

9.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต

17,920 26,880 23,300

 9.2 ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต    
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญา
 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)

17,410 26,120 22,640

 9.3 ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 16,920 25,380 22,000

 9.4 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 16,400 24,600 21,320

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก 17,410 26,120 22,640

11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงท่ีมีหลักสูตร 
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโทใน
 ข้อ 13

17,410 26,120 22,640

12 ปริญญาโทท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา ไม่
น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีเฉพาะท่ี
กําหนดในข้อ 19

17,410 26,120 22,640

13 ปริญญาโทท่ัวไป หรือเทียบเท่า 16,400 24,600 21,320

14 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันต-
แพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

16,920 25,380 22,000

 คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง
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ลํา  อัตราเงินเดือน

ดับ ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป/

ท่ี  1 มกราคม 2556 คูณ 1.5 ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/

เช่ียวชาญเฉพาะ คูณ 1.3
15 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญา         

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญา        
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)

16,400 24,600 21,320

16 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) 16,400 24,600 21,320

17 ประกาศนียบัตรช้ันสูงท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
เฉพาะท่ีกําหนด ในข้อ 19

14,910 22,370 19,390

18 ประกาศนียบัตรช้ันสูง หรือประกาศนียบัตร 
บัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี   
ต่อจากวุฒิปริญญาตรีท่ัวไป ในข้อ 21

14,100 21,150 18,330

19 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. 
กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี

14,100 21,150 18,330

20 ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ท่ีมีหลักสูตร
กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า

13,300 19,950 17,290

21 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา       
ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 
ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9

13,300 19,950 17,290

22 ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิ 
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงาน    
คีตศิลป์ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์)

13,300 19,950 17,290

 คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง
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ลํา  อัตราเงินเดือน

ดับ ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป/

ท่ี  1 มกราคม 2556 คูณ 1.5 ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/

เช่ียวชาญเฉพาะ คูณ 1.3
23 อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วน

ราชการต่างๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า

10,540 - 13,710

24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วน
ราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า

10,200 - 13,260

25 ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ช้ันสูง คีตศิลป์ 
ช้ันสูง หรือดุริยางคศิลป์ช้ันสูง 10,200 - 13,260

26 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) 
และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วน
ราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่
น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

9,540 - 12,410

27 ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า    
 1 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

8,520 - 11,080

28 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
ประกาศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่
น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

8,300 - 10,790

 คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง
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ลํา  อัตราเงินเดือน

ดับ ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป/

ท่ี  1 มกราคม 2556 คูณ 1.5 ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/

เช่ียวชาญเฉพาะ คูณ 1.3
29 ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ช้ันกลาง คีตศิลป์

ช้ันกลาง หรือดุริยางคศิลป์ช้ันกลาง
8,300 - 10,790

30 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือ 
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 
ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า

7,830 - 10,180

31 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย หรือ 
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 
ปี 6 เดือน ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

7,690 - 10,000

32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ 
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า

7,590 - 9,870

33 ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ช้ันต้น คีตศิลป์
ช้ันต้น หรือดุริยางคศิลป์ช้ันต้น 7,590 - 9,870

34 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ 
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
เทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 
ประโยค 6-8

7,590 - 9,870
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 คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง
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