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 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)  
 

 
 
 
 
 
 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การกําหนดใหตําแหนงนิติกรในสวนราชการตางๆ เปนตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษและใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตาม
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.2551 
มีหลักการอยางไร  

การกําหนดใหตําแหนงนิติกรในสวนราชการตางๆ เปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและใหไดรับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก) มีหลักการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑) เปนตําแหนงที่ใชผูที่จบวุฒิเด่ียว (วุฒินิติศาสตร) 
 ๒) เปนตําแหนงทีร่ับผิดชอบการปฏิบัติงานดานกฎหมายในราชการพลเรือน 
ที่มีความสําคัญ มีความยุงยากซับซอนและสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งดานเศรษฐกจิ
และสงัคมซึง่ตองการผูปฏิบัติงานที่มีความรอบรู ประสบการณ ความชํานาญในศาสตรและ
สาขาวิชา ตางๆ ทั้งในดานกฎหมายและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
 ๓) เปนตําแหนงที่มกีารสูญเสียกําลังคนเชิงคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 ๔) เปนตําแหนงที่ตองมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกําลังคนใหอยูในระดับ
มาตรฐานอยางตอเน่ืองโดยจะตองจัดใหมีระบบการควบคุมและกํากับคุณภาพและ
มาตรฐานกําลังคนดานกฎหมายภาครัฐ 
 ๕) การจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ กรณีตําแหนงนิติกร จะตอง
คํานึงถึง หลักคุณธรรมและความเสมอภาคตามความรูความสามารถ หลักผลงาน และ 
หลักสมรรถนะโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
 



  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐2 ขาราชการที่ดํารงตําแหนงนิติกร จะถือวาเปนผูที่มีสิทธิไดรับเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ไดทุกคน 
หรือไม 

ขาราชการทีจ่ะมสีิทธิไดรับเงิน พ.ต.ก. ตองเปนผูที่ดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ  
นิติกรชํานาญการ นิติกรชํานาญการพิเศษ หรอืผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน 
ซึ่งอยูใน หลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ําหนดตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงิน
เพิ่มสําหรับ ตําแหนงที่มเีหตุพเิศษชองขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔ (๑๗) ดังน้ี 
  (ก) ผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลกัสูตรอื่นที่
เทียบเทาซึง่ ก.พ. กําหนดหรือรบัรอง 
  (ข) ผานกระบวนการคัดเลอืกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. 
วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกบั  
                     การรับ   รองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด  
  (ค) ปฏิบัติงานในหนวยงาน ดังตอไปน้ี 

  ๑) สวนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการซึง่มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวของกับงานดานกฎหมายและมหีัวหนาสวนราชการดํารงตําแหนงในสายงาน 
นิติการ หรอื  
  ๒) หนวยงานตํ่ากวากองหรือสํานักหรอืหนวยงานเทียบเทากองหรือ
สํานักที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นชอบการแบงงานภายใน มีอํานาจหนาทีเ่กี่ยวของกบังานดาน
กฎหมาย และมหีัวหนาหนวยงานดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ หรอื  
  ๓) สวนราชการที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการหรอืหนวยงาน
ตํ่ากวา กอง หรือ สํานักหรือหนวยงานเทียบเทากองหรือสํานัก ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
เห็นชอบ การแบงงานภายใน ซึ่งหัวหนาหนวยงานไม เปนผูดํารงตําแหนงในสายงานนิติการ 
แตปฏิบัติงานดานกฎหมายเกี่ยวกบัการตรวจและยกรางกฎหมายหรือการดําเนินการ 
 ทางวินัย หรือการดําเนินคดีอาญาคดีแพงและคดีปกครอง  
  (ง) ปฏิบัติหนาทีห่ลักของตําแหนงนิติกรที่ไดรับแตงต้ังตามที ่ก.พ. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 



   

 
 
 

 
 

ลําดับ ตําแหนงท่ีม ี
เหตุพิเศษ 

ประเภท 
เงินเพ่ิม 

หลักเกณฑ อัตราเงินเพ่ิม 
(บาท/เดือน) 
 17 นิติกรในทุก 

สวนราชการ 
พ.ต.ก.      ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาทีห่ลกัในตําแหนงนิติกรตามที่กาํหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนงในสวนราชการหรอืหนวยงานตามที่กําหนดใน
ประกาศ ก.พ. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ใหไดรับ พ.ต.ก. ดังน้ี 
     (๑) ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
ปฏิบัติการ ตําแหนงนิติกร ซึง่ปฏิบัติงานดาน กฎหมายในตําแหนงนิติกรไม
นอยกวา ๑ ปสําหรบัผูมี วุฒิปริญญาเอกไมนอยกวา ๒ ปสําหรบัผูมีวุฒิ 
ปริญญาโท หรือไมนอยกวา ๔ ปสําหรับผูมีวุฒปิรญิญาตรี ใหไดรับ พ.ต.ก. 
     ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงนิติกรและ
ไดรับ พ.ต.ก.ระดับ ปฏิบัติการมาแลว ใหไดรับ พ.ต.ก. 
     (๒) ดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงนิติกร 
ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมายใน ตําแหนงนิติกร ไมนอยกวา ๒ ป ใหไดรับ 
พ.ต.ก. 
     ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพเิศษ ตําแหนงนิติกร
และไดรับ พ.ต.ก. ระดับชํานาญการมาแลว ใหไดรบั พ.ต.ก. 
    (๓) ดํารงตําแหนง ประเภทวิชาการระดับ ชํานาญการพเิศษ ตําแหนงนิติ
กร ซึ่งปฏิบัติงานดาน กฎหมายในตําแหนงนิติกรไมนอยกวา ๒ ป ใหไดรับ 
พ.ต.ก. 
    (๔) ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 
ตําแหนงผูอํานวยการ เฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ซึ่งปฏิบัติงานดาน 
กฎหมายในตําแหนงนิติกรไมนอยกวา ๒ ป ใหไดรับ พ.ต.ก. 
     ในกรณีที่ทางราชการมีคําสัง่ใหผูดํารง ตําแหนงนิติกรผูใดไปปฏิบัติ
หนาที่อื่นหรือในสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นอันเปนเหตุใหผูน้ัน ไมอยูใน
หลักเกณฑที่จะไดรับ พ.ต.ก. ตามขอกําหนดน้ี เมื่อใด ใหงดจาย พ.ต.ก. 
สําหรับผูน้ันต้ังแตวันที่ ไปปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป 
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หลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กําหนดไวอยางไร 

หลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรบัตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ตามบัญชี
แนบทายประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสาํหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ขาราชการพลเรอืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดไว ดังน้ี 

๐3 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ตําแหนงท่ีม ี
เหตุพิเศษ 

ประเภท 
เงินเพ่ิม 

หลักเกณฑ อัตราเงินเพ่ิม 
(บาท/เดือน) 

         ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงนิติกร ซึ่งไดรบั เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุ
พิเศษผูใดจะรับเงิน เพิ่มในอัตราที่สงูข้ึนตามระดับตําแหนงไดตองมี 
คุณสมบัติ ดังน้ี 
     (๑) ตองปฏิบัติงานดานกฎหมายใน สวนราชการหรือหนวยงานตามที่
กําหนดในประกาศ ก.พ. ไมนอยกวา 
 รอยละ ๘๐ ระหวางไดรับ พ.ต.ก. 
     (๒) เปนผูผานการประเมินคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ 
และวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามญัเฉพาะกิจ เกี่ยวกบัการรบัรองมาตรฐานนัก
กฎหมายภาครัฐ กําหนด 

 
 

 

ขาราชการผู ดํารงตําแหนงนิติกรที่มีสิทธิไดรับ พ.ต.ก. และประสงคจะขอเขารับการ
คัดเลือกเพื่อรับ พ.ต.ก.จะตองผานกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด โดย
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับ พ.ต.ก. ระดับชํานาญการพิเศษ กําหนดใหผู
ขอรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติประการหน่ึงคือการไดรับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการข้ึนไป ดังน้ัน ผู
ที่ดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษที่ไดผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานัก
กฎหมายภาครัฐ ระดับตน จึงไมสามารถ ขอรับการคัดเลือกเพื่อรับ พ.ต.ก. ระดับชํานาญ
การพิเศษได 

 

ผูที่ดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ ซ่ึงผานการแกอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับตน และไดรับ
ประกาศนียบัตรฯ แลว แตยังไม ได  เข าอบรม หลักสูตรฯ
ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการข้ึนไป จะมีสิทธิในการขอรับ 
พ.ต.ก. หรือไม 
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ขาราชการที่ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
มีวุฒินิติศาสตร และไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน
นิติการ สํานักบริหารกลาง จะมีสิทธิขอเขารับการคัดเลือกเพ่ือรับ 
พ.ต.ก. ระดับ ชํานาญการพิเศษ ไดหรือไม 

06 

ไมได เน่ืองจากไมไดดํารงตําแหนงนิติกรจึงไมมีสิทธิไดรบัเงนิเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุ
พิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 

05 
นิติกรชํานาญการพิเศษ โดยปกติจะไดรับเงินคาตอบแหนรายเดือน 
๓,๕๐๐ บาทหากไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
นิติกรแลว จะยังไดรับ เงินคาตอบแทนรายเดือน ๓,๕๐๐ บาท  
ไดเหมือนเดิมหรือไม อยางไร 

ขาราชการผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษที่ผานการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. 
ระดับชํานาญการพิเศษในอัตรา ๖,๐๐๐ บาทแลว ยังคงไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือน
ในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนชองขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการเชนเดิม 



๐8 
ปจจุบัน ก.พ.ไดพจิารณารับรองหลักสูตรใดบาง ใหเปนหลักสูตรที่
เทียบเทาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ก.พ. ไดมีมติรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ซึ่งจัดโดยคณะ
นิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนหลักสูตรที่ เทียบเท าหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีเงื่อนไขให 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพิ่มเติมหลักสูตรใหครอบคลุมความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศนเกี่ยวกับโลก 
สังคมไทย การปฏิรูปภาครัฐเปรียบเทียบคุณภาพและคุณธรรมสําหรับนักกฎหมายไทย ซึ่งอยู
ในกลุมวิชาบังคับรวมของหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง สําหรับการ
อบรมในรุนตอๆ ไป ดังน้ัน ขาราชการที่ผานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชนแลว และประสงคจะนํามาใชเปนคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับ 
พ.ต.ก. ใหตรวจสอบวาหลักสูตรฯ ที่ผานการอบรมน้ัน ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่ ก.พ. มีมติให
กําหนดเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีเน้ือหาวิชาดังกลาว จะตองเขารับการอบรมความรูในสวนน้ี
เพิ่มเติมกอน จึงจะนํามาใชเปนคุณสมบัติของบุคคลในการรับ พ.ต.ก.ได 

ถาผู ดํารงตําแหนงนิติกร ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเฉพาะการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดจากสํานักงาน ก.พ.ร. เก่ียวกับการจัดอบรมให
ความรูในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หรืองานใสสะอาด โดยมีสัดสวนของ
งานเปนอัตรา ๑๐๐  จากงานที่ ไดรับมอบหมาย จะพิจารณาวา
ปฏิ บั ติงานดานกฎหมายของทางราชการอยางใดอยางห น่ึงใน 
๑๔ ลักษณะงาน ไดหรือไม 

๐7 
ในกรณผีูดาํรงตาํแหนงนติกิรซึง่ไดรบัมอบหมายใหปฏบิติังานเฉพาะการดาํเนนิการ ตามตวัชีว้ดัจาก 
สาํนกังาน ก.พ.ร. เกีย่วกบัการจดัอบรมใหความรูในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม หรอืงานใสสะอาด 
หากลักษณะงานทีป่ฏิบตัมิลีกัษณะเปนการเผยแพรใหความรู ทางดานกฎหมายและกฎทัง้ทีบ่งัคับใช 
อยูในปจจบุนัและทีก่าํลงัจะประกาศใชบงัคบั ซึง่รวม ถงึงานในการจดัการประชมุและการสมัมนา 
ทางดานกฎหมายภายในและภายนอกหนวยงาน เพือ่ผลในการปฏิบตัริาชการทีม่ปีระสทิธภิาพ และ 
สรางจิตสาํนกึในการปฏบิตัติามกฎหมาย แกชาราชการหรอืลกูจางภายในและภายนอกหนวยงาน และ
ภาคเอกซน โดยมกีารจดัทาํ เอกสาร บทความ หรอืหนงัสอืใหความรู จดัทําฐานขอมลูทาง กฎหมาย
และกฎใหทนัสมยั อยูเสมอ และใชไดงาย หรอื เปนวทิยากรเผยแพรความรูทางดาน 
กฎหมายดงักลาว ดวยตนเอง ก็อาจจะพจิารณาวา เปนการปฏบิตังิานดานกฎหมายของทางราชการ 
ลักษณะงานท่ี ๙ : การเผยแพรใหความรูดานกฎหมายได 

   



ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และระดับชํานาญการ ที่จะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่
สูง ข้ึนตามระดับ ตําแหน ง อ .ก .พ. วิสามัญ เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการรับ รองมาตรฐาน 
นักกฎหมาย ภาครัฐมีมติใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานดานกฎหมายในระดับตําแหนงที่จะขอรับ 
พ.ต.ก. มาแลวไมนอยกวา ๒ ป ดังน้ัน ผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการที่ไดรับแตงต้ังให ดํารง
ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ หากจะขอรับ พ.ต.ก. ในระดับชํานาญการพิเศษ จะตองมี
คุณสมบัติครบลวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และตองมีระยะเวลา การ
ปฏิบัติงานดานกฎหมายในระดับชํานาญการพิเศษไมนอยกวา ๒ ป 

การนับระยะเวลาปฏิบัติงานดานกฎหมายสําหรับผูดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นิติกร 
ชํานาญการ และ นิติกรชํานาญการพิเศษ เพื่อใชเปนคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับ การ
คัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรกใหนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับ 
มอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายในสวนราชการ หรือหนวยงาน ที่กําหนดในประกาศ 
ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดทั้งหมด แตหากผูดํารงตําแหนง 
นิติกรไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่นซึ่งไมใชสวนราชการหรือ
หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ หรือไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอยางอื่นซึ่ง
ไมใชงานดานกฎหมาย ก็ไมใหนับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในชวงน้ัน 

09 
การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในสวนของระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายสําหรับผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษที่กําหนดวาไมนอย 2 ป หากจะขอรับการคัดเลือกให
ไดรับ  พ.ต.ก. ครั้งแรก จะมีแนวทางในการนับระยะเวลาดํารงตําแหนง
อยางไร ตองนับตอเน่ืองหรือไม และในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงนิติกรไดรับ
มอบหมายใหไปปฏิบัติงานดานอื่นที่ไมใชดานกฎหมายหรือไดรับคําสั่งให
ไปดํารงตําแหนงในสายงานอื่น จะนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกร
อยางไร 

10 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการไดรับ พ.ต.ก. ระดับชํานาญการในอัตรา 
4,500 บาท ตอมาไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ 
หากจะขอรับ พ.ต.ก. ระดับชํานาญการพิเศษจะนับระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงไมนอยกวา 2 ป เพ่ือใชเปนคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการ
คัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงข้ึนตามระดับตําแหนงอยางไร 



ไมได เน่ืองจากไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบ ก.พ. วาดวย 
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. 
เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิ เศษของขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

12 
ผู ดํารงตําแหนงนิ ติกรที่ปฏิ บั ติงานดานกฎหมายไมตอ เน่ืองกัน 
เหตุเพราะโอนไปเปนขาราชการประเภทอื่นในกรณีที่ผูน้ันเคยดํารง
ตําแหนงนิติกร และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ งานดานกฎหมายในสวน
ราชการ / หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไมนอยกวา รอยละ 
๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงานเม่ือโอนกลับมาเปน
ขาราชการ พลเรือนสามัญและไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนิติกร ให
นําระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานกฎหมายกอนโอนไปเปนขาราชการ
ประเภทอื่นมาใชในการขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับ พ.ต.ก. ไดหรือไม 

ขาราชการประเภทอ่ืนที่ดํารงตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงนิติกร 
หากโอนมาเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงนิติกร 
จะสามารถนําระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมายในขณะที่
ดํารงตําแหนงขาราชการประเภทอ่ืนมาใชเพื่อคุณสมบัติของบุคคล
ในการขอรับการคัดเลือกเพือ่รับ พ.ต.ก. ไดหรือไม

11 

ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่โอนไปเปนขาราชการประเภทอื่น สามารถนําระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายในขณะที่ไดดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
ในสวนราชการ/หนวยงาน ที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลา 
ทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงาน มาใชเพื่อขอรับการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. ได 



13 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ปฏิบัติงานดานกฎหมายในสวนราชการ 
/ หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ ชาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอมาได รับคํา
สั่งมอบหมายใหไปชวยราชการหรือไปปฏิบัติราชการในสวน
ราชการอื่น จะนําระยะเวลาในขณะที่ปฏิบัติงานในสวนราชการอื่น
มานับรวมเพ่ือใชเปนคุณสมบัติในการ ขอรบั พ.ต.ก. ได หรือไม 

ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปชวยราชการหรือ ปฏิบัติราชการในสวน
ราชการอื่นหากเปนการไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในสวนราชการ/หนวยงานที่ 
กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯโดยไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายตามที่กําหนดใน 
มาตรฐานกําหนดตําแหนงและเปนงานดานกฎหมายของทางราชการอยางใดอยางหน่ึงใน 
๑๔ ลักษณะงาน ก็สามารถนําระยะเวลาการปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาวมาใชเปน
คุณสมบัติ ของบุคคลในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับเงิน พ.ต.ก. ได 

14 
การพิจารณาสัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมายเพ่ือใชเปน
คุณสมบัติชองบุคคลในการขอรับ พ.ต.ก. มีแนวทางในการ
พิจารณาอยางไร 

การพิจารณาสัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมายเพื่อใชเปนคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับ
พ.ต.ก. ใหพิจารณาจากระยะเวลาที่ผูดํารงตําแหนงนิติกรใชในการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
ของ ทางราชการซึ่งมีลักษณะงานอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางใน ๑๔ ลักษณะงาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการฯที่กําหนด โดยตองเปนงานที่ผูขอรับการคัดเลือกไดรับมอบหมาย
ให ปฏิบัติจริง และเปนงานหลักของนิติกรตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยผู
ขอรับการคัดเลือกตองมีระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานดานกฎหมายดังกลาว ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชในการปฏิบัติงานในแตละชวงเวลาที่ไดนํามาใชเปน
คุณสมบัต ิชองบุคคลในการขอรับการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. 



15 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. 
แลว สวนราชการจง ดําเนินการออกคําสั่งใหไดรับเงิน พ.ต.ก. 
ยอนหลังไดหรือไม 

สวนราชการสามารถดําเนินการออกคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดผานการประเมิน 
ความรูความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดแลว โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่หนวยงานการเจาหนาที่รับเรื่องพรอม
เอกสาร ที่ครบถวนสมบูรณโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งน้ี 
ตองไมกอนวันที่ สวนราชการไดมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให
ไดรับ พ.ต.ก. ชองสวนราชการแลว 

16 
ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการที่ไดผานการคัดเลือกให
ไดรับ พ.ต.ก. ระดับ ชํานาญการแลวโดยนําประกาศนียบัตรการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลางมาใชเปน
คุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับ พ.ต.ก. ครั้ง
แรก ตอมาไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ
พิเศษ ในกรณี น้ีการขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงข้ึนตามระดับ
ตําแหนง ผูขอรับการคัดเลือกจะสามารถนําประกาศนียบัตรฯ ใบ
เดิม มาใชเปนคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับ 
พ.ต.ก. ของระดับชํานาญการพิเศษ ไดหรือไม 

ได 
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ไมได เน่ืองจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ที่จะไดรับ 
พ.ต.ก. ตามระดับตําแหนง จะตองเปนผูที่ผานกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมาย
ภาครัฐกําหนดแลว 

ผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ และไดรับ พ.ต.ก.แลว 
ตอมาไดรับแตงต้ังให ดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน 
(นิติการ) ระดับตน แตยังไมผานข้ันตอนการคัดเลือกผู ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน จะยังคงไดรับ 
พ.ต.ก. ระดับ ชํานาญการพิเศษ อัตรา ๖,๐๐๐ บาท ตอไปได
หรือไม 

18 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ที่จะ
ขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับ พ.ต.ก. ตามระดับตําแหนง จะสามารถ
นําผลงานที่ไดปฏิบัติในขณะที่ดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ
พิเศษ มาใชในการประเมินผลงานไดหรือไม 

ไมได เน่ืองจากผลงานที่จะนํามาใชประกอบการประเมินเพื่อรับ พ.ต.ก. ตองเปนผลงาน 
หรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย 
ซึ่งไดจัดทําข้ึนในขณะที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน หรือเปน 
ขอเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานดานกฎหมายที่อยูในความรับผิดขอบของสวนราชการ 
ซึ่งไดจัดทําข้ึนภายหลังจากผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ 
หลักสูตรอื่นที่เทียบเทา ซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง โดยมีเน้ือหาหลักสอดคลองกับ 
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีและไดนํามาปฏิบัติจริงในขณะที่ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ เฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนแลว 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 
ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายที่ ผูขอรับการคัดเลือก
นํามาใชในการประเมินความรูความสามารถของบุคคล เพ่ือขอรับ 
พ.ต.ก. จะตองเปนงานดานกฎหมายของ ทางราชการ ๑๔ ลักษณะงาน 
หรือไม 

ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายที่นํามาใชในการประเมินความรูความสามารถ
ของบุคคลเพื่อขอรับ พ.ต.ก. จะตองเปนผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายที่ผู
ขอรับการ คัดเลือกจัดทําข้ึนในระหวางที่ดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานใน สวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ๆ ซึ่งงานดานกฎหมายที่
ปฏิบัติตองเปนงาน ดานกฎหมายของทางราชการซึ่งมีลักษณะงานอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางใน ๑๔ ลักษณะงาน และเปนงานหลักของนิติกรตามที่กําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง โดยผลงานตองแสดงใหเห็นถึงระดับความรู ความสามารถดานกฎหมาย 
ทักษะในการปรับใช และการตีความกฎหมาย และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน 

๒๐ 
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกรเพ่ือใชเปนคุณสมบัติของ
บุคคลในการขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับ พ.ต.ก. สามารถนํา
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอื่นมาใชเปนระยะเวลาเก้ือกูลได
หรือไม  อาทิ  เดิมดํารงตําแหน งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติการ เปนระยะเวลา ๒ ป ตอมายายมาดํารงตําแหนงนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานดานกฎหมาย ๓ ป ๔ 
เดือน ในกรณีน้ี จะสามารถนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในขณะที่
ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายมานับรวมเปนระยะเวลาเก้ือกูลเพ่ือใหครบตาม
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับ พ.ต.ก. ระดับ
ปฏิบัติการตามที่กําหนดไดหรือไม 

ไมได 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการที่ขอรับการคัดเลือกเพ่ือรับ 
พ.ต.ก.ระดับชํานาญการสามารถนําผลงานดานกฎหมายที่ปฏิบัติ
ในขณะที่ดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการมาใชเสนอเพ่ือขอรับ 
พ.ต.ก.ระดับชํานาญการไดหรือไม 

ได หากผลงานที่เสนอเปนผลงานที่มีคุณภาพงานและมีความยุงยากของงานสูงและมี
การนําไปปฏิบัติจริงโดยสามารถแสดงใหเห็นถึงระดับความรู ความเขาใจ ทกัษะความ
ชํานาญและประสบการณ ในระดับที่สูงกวาระดับมาตรฐานของตําแหนงนิติกร  
ชํานาญการ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

๒๒ 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการที่ผานการคัดเลือกใหไดรับ 
พ.ต.ก.แลว ตอมาไดโอนยายไปสวนราชการอื่นขาราชการราย
ดั งกล า วจะยั ง มี สิ ท ธิ ได รั บ  พ .ต .ก .ต อ ไป  โด ย เบิ กจ า ย  
จากงบประมาณของสวนราชการที่ยายไปสังกัดใหม ไดหรือไม 

ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. แลว ตอมาโอนไปดํารง
ตําแหนงนิติกรในสวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนด
ตําแหนงและ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และที่แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน
กฎหมายตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงและเปนลักษณะงานดานกฎหมาย
ของทาง ราชการตามหลักเกณฑที่กําหนด อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐาน นักกฎหมายภาครัฐมีมติใหขาราชการผูน้ันมีสิทธิรับ พ.ต.ก.ตอเน่ืองได ทั้งน้ี 
ใหสวนราชการ นําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 
พิจารณาใหความเห็นชอบดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง  
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ไดรับเงินเพิ่ม สําหรบัตําแหนงที่มเีหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)  สํานักงาน ก.พ. 
 
 

๒๓ 
เม่ือ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมได
พิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชํานาญ
การ และนิติกรชํานาญการพิเศษ ใหไดรับ พ.ต.ก.แลว สวนราชการ
จะตองจัดสงเอกสารใหกับสํานักงาน ก.พ. เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ. 
วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
พิจารณา ตรวจสอบผลการของสวนราชการ หรือไม 

สวนราชการไมตองจัดสงเอกสารใหกับสํานักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบแลว 

๒๔ 
กรณีที่  อ.ก.พ.กรม แตงต้ังหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพ่ือประเมินความรูความสามารถของผู
ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ที่ขอรับการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. หากหัวหนา
สวนราชการไมสามารถเข าร วมการประชุมคณ ะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายได จะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเขารวม
ประชุมแทนไดหรือไม 

กรณีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนหัวหนาสวนราชการน้ัน หาก 
อ.ก.พ. กรม ไดพิจารณาแตงต้ังหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการโดยตําแหนง ดังน้ัน 
การมอบอํานาจ ใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนจึงเปนเรื่องของการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชาตาม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 




