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ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา 
วาดวยการกําหนดตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๓/๑  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา  วาดวยการกําหนดตําแหนง 

นักกฎหมายกฤษฎีกา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหนักกฎหมายกฤษฎีกามีสามชั้น  ดังตอไปนี้ 

(๑) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑ 

(๒) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๒ 

(๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๓ 

ขอ ๔ นักกฎหมายกฤษฎีกาแตละชั้นตามขอ  ๓  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ของการเปนขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญ  หรือนิติกร  ในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตองมีคุณสมบัติเฉพาะ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑   

 ๑. ไดรับปริญญาตรีทางกฎหมายขึ้นไป 

 ๒. เปนขาราชการพลเรือนในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซ่ึงดํารงตําแหนง 

ต้ังแตระดับ  ๘  ข้ึนไป 

 ๓. มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในดานการรางกฎหมาย  การใหความเห็น

ทางกฎหมาย  และการบริหารราชการแผนดิน  ในระดับผูทรงคุณวุฒิ 

(๒) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๒ 

 ๑. ไดรับปริญญาตรีทางกฎหมายขึ้นไป 
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 ๒. เปนขาราชการพลเรือนในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซ่ึงดํารงตําแหนง 

ต้ังแตระดับ  ๖  ข้ึนไป 

 ๓. มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในดานการรางกฎหมาย  การใหความเห็น

ทางกฎหมาย  และการบริหารราชการแผนดิน  ในระดับผูเชี่ยวชาญ 

(๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๓ 

 ๑. ไดรับปริญญาตรีทางกฎหมายขึ้นไป 

 ๒. เปนขาราชการพลเรือนในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซ่ึงดํารงตําแหนง 

ต้ังแตระดับ  ๔  ข้ึนไป 

 ๓. มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในดานการรางกฎหมาย  การใหความเห็น

ทางกฎหมาย  และการบริหารราชการแผนดิน  ในระดับผูชํานาญการ 

หลักเกณฑการกําหนดความรู  ความสามารถ  และประสบการณของนักกฎหมายกฤษฎีกา 

แตละชั้นตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด   

ซ่ึงอยางนอยตองคํานึงถึงเร่ืองดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ความรูเกี่ยวกับระบบกฎหมายและเนื้อหากฎหมายของประเทศ 

(๒) ความรูทางทฤษฎีหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม  การรางกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  

และระบบการบริหารราชการแผนดิน 

(๓) ความสามารถในการประยุกตใชกฎหมาย 

(๔) ความสามารถในการศึกษาวิจัยทางกฎหมายหรือเปรียบเทียบกฎหมายทั้งของในประเทศ

และตางประเทศ 

(๕) ประสบการณในการปฏิบัติงานดานกฎหมายระดับประเทศ 

ขอ ๕ ใหขาราชการพลเรือนในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ดํารงตําแหนงระดับ  ๙  

ระดับ  ๑๐  และระดับ  ๑๑  ไมวาจะเปนตําแหนงนักบริหารหรือผูเชี่ยวชาญเปนนักกฎหมายกฤษฎีกา   

ชั้นที่  ๑  ต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้น 

ให เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูออกคําส่ังแตงต้ังบุคคลตามวรรคหนึ่งเปน 

นักกฎหมายกฤษฎีกา 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๖ มาตรฐานหนาที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักกฎหมายกฤษฎีกา

ในแตละชั้น  ใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนด 

ให  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบหลักสูตร

นักกฎหมายกฤษฎีกา  และกําหนดหลักเกณฑการทดสอบและการประเมินผลงานทางวิชาการและ

ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา 

ขอ ๗ ผูที่จะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๓  จะตองเปนผูที่ผาน

การอบรมและการทดสอบความรูในหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักกฎหมายกฤษฎีกาและผานการทดสอบ 

การปฏิบัติหนาที่นักกฎหมายกฤษฎีกา  ตามหลักเกณฑที่  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กําหนด   

ภายใตบังคับขอ  ๕  การแตงต้ังนักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๒  และนักกฎหมายกฤษฎีกา   

ชั้นที่  ๑  ใหแตงต้ังเมื่อผูนั้นดํารงตําแหนงเปนขาราชการพลเรือนในระดับที่กําหนดเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะตําแหนงสําหรับการเปนนักกฎหมายกฤษฎีกาตามขอ  ๔  และตองผานการประเมินผลงานทางวิชาการ

และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่  ในการนี้  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อาจกําหนดใหผูนั้นตองเขารับการอบรมตามหลักสูตรที่เห็นสมควรหรือใหมีการทดสอบดวยวิธีการอื่น

กอนไดรับการแตงต้ังก็ได 

เมื่อ  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบใหผูใดดํารงตําแหนง 

นักกฎหมายกฤษฎีกาชั้นใดแลว  ใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูออกคําส่ังแตงต้ังผูนั้นเปน 

นักกฎหมายกฤษฎีกา 

ขอ ๘ ในกรณีที่นักกฎหมายกฤษฎีกาผูใดไมผานการประเมินผลงานทางวิชาการและ

ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่  หรือไมผานการอบรมหรือการทดสอบตามที่  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดเพื่อแตงต้ังเปนนักกฎหมายกฤษฎีกาในระดับที่สูงข้ึน  ใหผูนั้นยังคง 

ดํารงตําแหนงเปนนักกฎหมายกฤษฎีกาชั้นเดิม 

ในกรณีที่นักกฎหมายกฤษฎีกาผูใดปฏิบัติหนาที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานหนาที่และ 

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักกฎหมายกฤษฎีกาตามขอ  ๖  วรรคหนึ่ง  อ.ก.พ.  กรม

ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจพิจารณาเสนอใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีคําส่ัง 

ใหผูนั้นพนจากตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาได 
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การเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนระดับของขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนไมมีผลกระทบตอการแตงต้ังนักกฎหมายกฤษฎีกาในชั้นที่สูงข้ึนตามระเบียบนี้ 

ขอ ๙ ใหนักกฎหมายกฤษฎีกาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในอัตรา  ดังตอไปนี้ 
(๑) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑  ใหไดรับเดือนละ   ๔๐,๐๐๐  บาท 
(๒) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๒    ใหไดรับเดือนละ   ๓๕,๐๐๐  บาท 
(๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๓    ใหไดรับเดือนละ   ๒๕,๐๐๐  บาท 
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาเมื่อคํานวณรวมกับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  

และเงินเพิ่มพิเศษอื่นในลักษณะเดียวกันกับเงินประจําตําแหนงแลวจะตองเปนคาตอบแทนที่ไมตํ่ากวา
คาตอบแทนขาราชการอัยการ  ชั้น  ๒  ข้ัน  ๑  และใหไดรับคาตอบแทนสูงข้ึนตามระดับตําแหนงและ 
ข้ันเงินเดือน  แตคาตอบแทนขั้นสูงตองไมเกินคาตอบแทนของขาราชการอัยการดังตอไปนี้ 

 (๑) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑  ซ่ึงดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนระดับ  ๑๑   
ใหไดรับคาตอบแทนขั้นสูงไมเกินคาตอบแทนขาราชการอัยการ  ชั้น  ๘ 

 (๒) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑  ซ่ึงดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนระดับ  ๑๐   
ใหไดรับคาตอบแทนขั้นสูงไมเกินคาตอบแทนขาราชการอัยการ  ชั้น  ๗ 

 (๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑  ซ่ึงดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนระดับ  ๙   
ใหไดรับคาตอบแทนขั้นสูงไมเกินคาตอบแทนขาราชการอัยการ  ชั้น  ๖ 

 (๔) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑  ซ่ึงดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนระดับ  ๘   
ใหไดรับคาตอบแทนขั้นสูงไมเกินคาตอบแทนขาราชการอัยการ  ชั้น  ๔ 

 (๕) นักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๒  และชั้นที่  ๓  ใหไดรับคาตอบแทนขั้นสูงไมเกิน
คาตอบแทนขาราชการอัยการ  ชั้น  ๓ 

 ในกรณีที่นักกฎหมายกฤษฎีกาผูใด  เมื่อคํานวณเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกา
รวมกับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  และเงินเพิ่มพิเศษอื่นในลักษณะเดียวกันกับเงินประจําตําแหนงแลว  
เกินกวาคาตอบแทนของขาราชการอัยการตามการเทียบคาตอบแทนในแตละชั้นตามวรรคสอง  ใหลดจํานวน
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาลงตามอัตราสวนเพื่อใหไดรับคาตอบแทนขั้นสูงไมเกิน 
ที่กําหนด  แตถานักกฎหมายกฤษฎีกาผูใดไดรับเงินเดือนเต็มข้ันแลวและคํานวณคาตอบแทนอื่น 
รวมกันแลวคาตอบแทนขั้นสูงไมถึงจํานวนคาตอบแทนของขาราชการอัยการที่เทียบกับนักกฎหมายกฤษฎีกา
ชั้นเดียวกัน  ใหนักกฎหมายกฤษฎีกาผูนั้นคงไดรับคาตอบแทนเพียงเทาที่ไดรับอยู 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 บัญชีอัตราคาตอบแทนจํานวนรวมของนักกฎหมายกฤษฎีกาแตละรายใหเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการยกเลิกระดับตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือน  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปรียบเทียบคาตอบแทนตามวรรคสอง 
ใหเปนไปตามการกําหนดตําแหนงใหมของขาราชการพลเรือนดวย 

ขอ ๑๐ ใหนักกฎหมายกฤษฎีกาไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ังเปน
นักกฎหมายกฤษฎีกา  และตองปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังตามมาตรฐานหนาที่และ
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักกฎหมายกฤษฎีกา  ตามขอ  ๖  วรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่นักกฎหมายกฤษฎีกาผูใดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังไมเต็มเดือน
ในเดือนใด  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงสําหรับเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนง
และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว  ถาเดือนใดไมไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  
ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในเดือนนั้น  ทั้งนี้  เวนแตเปนผูไดรับอนุญาตใหลา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับอนุญาตใหลาปวย  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่ง
ไมเกินหกสิบวันทําการ 

(๒) ผูไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงระหวางลาไดไมเกิน 
เกาสิบวัน 

(๓) ผูไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงระหวางลาได 
ในปงบประมาณหนึ่งไมเกินส่ีสิบหาวันทําการ 

(๔) ผูไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําป  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงระหวางลาได 
ไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้นมีสิทธิลาพักผอนประจําปตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 

(๕) ผูไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  และต้ังแตเร่ิมรับราชการยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไมเคยประกอบ
พิธีฮัจย  ณ  เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงระหวางลาไดไมเกิน
หกสิบวัน 

(๖) ผูลาไปรับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง 
ระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน  แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวผูนั้นไปรายงานตัว  เพื่อเขาปฏิบัติหนาทีห่ลัก
ของตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังภายในเจ็ดวัน  ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงในชวงระยะเวลาดังกลาวดวย 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน   หรือปฏิบัติการวิจัย  ใหไดรับเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน 

ขอ ๑๑ ใหผูดํารงตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  

ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนนักกฎหมายกฤษฎีกาตามระเบยีบนี้  โดยให  อ.ก.พ.  กรม

ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเทียบระดับตําแหนงใหเปนไปตามคุณสมบัตินักกฎหมายกฤษฎีกา

ที่กําหนดในระเบียบนี้  แลวเสนอใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีคําส่ังแตงต้ังเปนนักกฎหมายกฤษฎีกา

ตามระเบียบนี้ 

เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามีคําส่ังแตงต้ังตามวรรคหนึ่งแลว  ใหนักกฎหมายกฤษฎีกาผูนั้น

ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงตามระเบียบนี้ต้ังแตวันที่มีคําส่ังแตงต้ัง  และใหงดการไดรับเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ใหขาราชการพลเรือนในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ระดับ  ๑๐  

และระดับ  ๑๑  ไมวาจะเปนตําแหนงนักบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่ระเบียบนี้ 

ใชบังคับ  เปนนักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑  และใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงต้ังแตวันที่เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกามีคําส่ังแตงต้ังเปนนักกฎหมายกฤษฎีกา  ชั้นที่  ๑ 

ขอ ๑๒ ในวาระเริ่มแรก  การเขาสูตําแหนงนักกฎหมายกฤษฎีกาชั้นที่  ๑  ระดับ  ๘  ชั้นที่  ๒  

และชั้นที่  ๓  สําหรับผูที่มิไดเปนนักกฎหมายกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ให  อ.ก.พ.  กรมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ

การทดสอบความรูและประเมินผลงานทางวิชาการและประสบการณในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อเสนอ

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงต้ังใหเปนนักกฎหมายกฤษฎีกาตามระเบียบนี้  ทั้งนี้  อ.ก.พ.  กรม

ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจกําหนดเง่ือนไขในการแตงต้ังตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา 


