
พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

และประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ   พ.ศ. 2535 
 

--------------------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ. 2535 
เปนปท่ี 47  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 

  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภท              
วิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และมาตรา 39 (2)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ. 2535  จึงทรง                
พระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 
 

  มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา  �พระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนง              
ขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  พ.ศ. 2535� 
 

  มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2535 
เปนตนไป 
 

  มาตรา 3  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ไดแกตําแหนงต้ังแตระดับ 8 ขึ้นไป 
ดังตอไปนี้ 
  ก.  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติงานแทนได  และเปนงานท่ีมี 
ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  โดยมีองคกรตามกฏหมาย              
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ทําหนาท่ีตรวจสอบกล่ันกรองและรองรับการประกอบวิชาชีพ  รวมท้ังลงโทษผูกระทําผิด
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาว  ซี่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ
เฉพาะดังตอไปนี้ 

  (1)  วิชาชีพเฉพาะกายภาพบําบัด 
  (2)  วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย 
  (3)  วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
  (4)  วิชาชีพเฉพาะการแพทย 
  (5)  วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย 
  (6)  วิชาชีพเฉพาะเภสัชกรรม 
  (7)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(8)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟา 
  (9)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
  (10)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
  (11)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเหมืองแร 
  (12)  วิชาชีพเฉพาะสถาปตยกรรม 

   (13)  วิชาชีพเฉพาะอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
 

  ข.  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาท่ีไมอามอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติแทนได  และเปนงานท่ีมี                 
ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยางเห็นไดชัด  อีกท้ังเปนงานท่ีขาดแคลน
กําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะดังตอไปนี้ 

  (1)  วิชาชีพเฉพาะรังสีการแพทย 
  (2)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมชลประทาน 
  (3)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมนิวเคลียร 
  (4)  วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมปโตรเลียม 

   (5)  วิชาชีพเฉพาะอ่ืนท่ี  ก.พ. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
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  ค.  ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานวิชาชีพซึ่งตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษา                 
ในระดับปริญญาท่ีไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติแทนได  และเปนงานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งมีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนา  อีกท้ังเปนงานท่ีขาดแคลน
กําลังคนในภาคราชการ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพเฉพาะดังตอไปนี้ 

  (1)  วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร 
   (2)  วิชาชีพเฉพาะอ่ืนท่ี  ก.พ. กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
 

  มาตรา 4  ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ไดแกตําแหนงต้ังแตระดับ 9              
ขึ้นไป  ซึ่งตองปฏิบัติงานท่ีเปนงานหลักของหนวยงาน   โดยอาศัยพื้นฐานของความรู                 
ประสบการณ  การฝกฝน  ทฤษฎี  หรือหลักวิชาอันเก่ียวของกับงาน  และเปนงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน  งานอนุรักษตามภารกิจ  หรืองานท่ีตองปฏิบัติโดยผูมีความรู 
ความสามารถ  หรือประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน  อันเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ
หรือวงการดานน้ัน ๆ  ซึ่งไดแกตําแหนงท่ีปฏิบัติหนาท่ีท่ีตองใชความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน         
ดังตอไปนี้ 

  (1)  ดานการขาว 
  (2)  ดานการผังเมือง 
  (3)  ดานการฝกอบรม  

(4)  ดานการสืบสวนสอบสวน 
  (5)  ดานกีฎวิทยา 
  (6)  ดานชางศิลปกรรม 
  (7)  ดานตรวจสอบบัญชี 
  (8)  ดานนิติการ 
  (9)  ดานโบราณคดี 
  (10)  ดานประเมินอากร 
  (11)  ดานวิเคราะหงบประมาณ 
  (12)  ดานวิเคราะหงานทะเบียนการคา 
  (13)  ดานวิเคราะหงานบุคคล 
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  (14)  ดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  (15)  ดานวิจัยสังคมศาสตร 
  (16)  ดานวิชาการกษาปณ 
  (17)  ดานวิชาการเกษตร 
  (18)  ดานวิชาการขนสง 
  (19)  ดานวิชาการคลัง 
  (20)  ดานวิชาการควบคุมโรค 
  (21)  ดานวิชาการตรวจเงินแผนดิน 
  (22)  ดานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
  (23)  ดานวิชาการตรวจสอบภาษี 
  (24)  ดานวิชาการทัณฑวิทยา 
  (25)  ดานวิชาการธรณีวิทยา 
  (26)  ดานวิชาการบัญชี 
  (27)  ดานวิชาการประกันภัย 
  (28)  ดานวิชาการประชาสัมพันธ 
  (29)  ดานวิชาการประมง 
  (30)  ดานวิชาการประมงทะเล 
  (31)  ดานวิชาการปาไม 
  (32)  ดานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
  (33)  ดานวิชาการพัฒนาชุมชน 

(34)  ดานวิชาการพาณิชย 
  (35)  ดานวิชาการภาษี 
  (36)  ดานวิชาการมาตรฐาน 
  (37)  ดานวิชาการมาตรฐานสินคา 
  (38)  ดานวิชาการแรงงาน 
  (39)  ดานวิชาการโรคพืช 
  (40)  ดานวิชาการละครและดนตรี 
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  (41)  ดานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 
  (42)  ดานวิชาการศึกษา 
  (43)  ดานวิชาการเศรษฐกิจ 
  (44)  ดานวิชาการสหกรณ 
  (45)  ดานวิชาการสอบ 
  (46)  ดานวิชาการสถิติ 
  (47)  ดานวิชาการสัตวบาล 
  (48)  ดานวิชาการสาธารณสุข 
  (49)  ดานวิชาการสิ่งแวดลอม 
  (50)  ดานวิชาการสุขศึกษา 
  (51)  ดานวิชาการสุขาภิบาล 
  (52)  ดานวิชาการอาหารและยา 
  (53)  ดานวิทยาศาสตร 
  (54)  ดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
  (55)  ดานวิเทศสหการ 
  (56)  ดานวิศวกรรม 
  (57)  ดานสงเสริมและสอนการพลศึกษา 
  (58)  ดานสังคมสงเคราะห 
  (59)  ดานสัตววิทยา 
  (60)  ดานสถิติเศรษฐสังคม 
  (61)  ดานสํารวจดิน 
  (62)  ดานอักษรศาสตร 
  (63)  ดานอุตุนิยมวิทยา 

(64)  ดานอ่ืนท่ี ก.พ.กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

  มาตรา 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         อานันท  ปนยารชุน 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมาตรา 39             
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  บัญญัติใหตําแหนงขาราชการ             
พลเรือนสามัญมี 3 ประเภท  ไดแก  ตําแหนงประเภทท่ัวไป  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลางตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและโดยท่ีมาตรา 45  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  บัญญัติให             
ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งออกตามมาตรา 39  ไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา              
เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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