
ประกาศสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการใหเจาหนาที่ท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งไดรับอัตราเงินเดือนที่สูงกวา

อัตราเงินเดือนขั้นตนของตําแหนงหรือวุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
__________________________________________________________

โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑและวิธีการในการใหผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณการ

ทํางานหรือผลงานทางวิชาการไดรับอัตราเงินเดือนที่สูงกวาอัตราขั้นตํ่าของตําแหนงหรือวุฒิการศึกษา
ใหมีความเหมาะสม เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๐ ของขอบังคับคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 และมติคณะ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผูอํานวยการ
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ประกาศนีเ้รยีกวา "ประกาศสถาบันสงเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เรือ่ง หลักเกณฑและวธิกีารเกีย่วกบัการใหเจาหนาทีท่ีไ่ดรบัการบรรจุและ
แตงตั้งไดรับอัตราเงินเดือนที่สูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของตําแหนงหรือวุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕"  

          ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีขอบังคับคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใชบังคับ   

ขอ 3 ในประกาศนี้
"สถาบนั" หมายความวา สถาบนัสงเสรมิความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน (องคการมหาชน)
"คณะอนุกรรมการ" หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
"ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน
"เจาหนาท่ี" หมายความวา ผูท่ีสถาบันจางไวปฏิบัติงานเปนการประจําซ่ึงไดรับการบรรจุแตง

ตั้งเปนเจาหนาท่ีตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาจางหรือคําส่ังจาง                   

ขอ 4 บุคคลท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่จะตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับ
คณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 อันเกี่ยวกับตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และใหไดรับอัตราเงินเดือน
ข้ันตน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของสถาบัน

ขอ  ๕ การกําหนดอตัราเงินเดอืนของบคุคลทีจ่ะไดรบัการบรรจแุละแตงตัง้เปนเจาหนาทีใ่หคํานึงถึง
อัตราเงินเดอืนของเจาหนาท่ีปจจบัุนท่ีมีวฒิุการศกึษา ระดบัตําแหนง และประสบการณในตําแหนงทีบ่คุคลจะไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งประกอบดวย
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ขอ ๖ บุคคลท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการใหไดรับเงินเดือน
ข้ันตนตามวุฒิการศึกษาตามบัญชีแนบทายประกาศนี้

ขอ 7 บุคคลท่ีจะไดรบัการบรรจุและแตงตัง้เปนเจาหนาที ่ทีม่ปีระสบการณในการทํางานอาจไดรบั
อัตราเงินเดือนท่ีสูงกวาอัตราเงินเดือนข้ันตนของตําแหนงหรือวุฒิการศึกษาก็ได อยางนอยใหพิจารณาถึงปจจัย

ดังตอไปน้ี
(1) ประสบการณการทํางานที่เปนประโยชนหรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
(2) ระดับของคางานท่ีเหมาะสมกับตําแหนง
(3) ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้น
(4) อัตราเงินเดือนหรือคาจางของหนวยงานอื่นท่ีมีสถานะใกลเคียงกัน
(5) สถานการณและความจําเปนของสถาบัน
(6) สภาวะคาครองชีพตามเศรษฐกิจปจจุบัน

ขอ ๘ ประสบการณการทํางานตามขอ 7 (1) ใหพิจารณาจากประสบการณการปฏิบัติงานใน

ลักษณะงานหรือหนาท่ีท่ีตรงกับตําแหนงท่ีบรรจุและแตงตั้ง หรือประสบการณที่มีความเกี่ยวของกับตําแหนง
ท่ีบรรจุและแตงตั้ง โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากท่ีทํางานเดิมหรือมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือ

การคํานวณระยะเวลาของประสบการณการทํางานตามวรรคหนึง่ ใหผูอํานวยการพจิารณาตามความ

เหมาะสมโดยใหมกีารแบงประสบการณ ดงันี้
(1) ประสบการณตรงกับสายงานท่ีบรรจุ
(2) ประสบการณไมตรงกับสายงานที่บรรจุแตสามารถนํามาประยุกตใช
(3) ประสบการณไมตรงกับสายงานที่บรรจุแตเปนประสบการณทางออม

ขอ 9 เจาหนาที่ท่ีมีประสบการณในการทํางานตามขอ 8 ใหไดรับอัตราเงินเดือนเพิ่มจาก
อัตราเงินเดือนข้ันตนของตําแหนง หรือวุฒิการศึกษาตามบัญชีอัตราเงินเดือนของสถาบัน ดังน้ี

(๑)  เจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณตรงกับสายงานที่บรรจุ ใหไดรับอัตราเงินเดือนเพิ่มจาก
อัตราเงินเดือนข้ันตน ปละ 5%

(๒) เจาหนาท่ีทีม่ปีระสบการณในการทํางานไมตรงกบัสายงานทีบ่รรจแุตสามารถนํามาประยกุตใช
ใหเขากับสายงาน หรือตําแหนงงานท่ีบรรจุได ใหไดรับอัตราเงินเดือนเพิ่มจากอัตราเงินเดือนขั้นตน ปละ 4%

(๓) เจาหนาที่ท่ีมีประสบการณในการทํางานไมตรงกับสายงานที่บรรจุแตเปนประสบการณ

ทางออม โดยประเมินวาเปนประสบการณท่ีมีประโยชน/มีทักษะหรือความสามารถอื่นๆ ใหไดรับอัตราเงินเดือน

เพ่ิมจากอัตราเงินเดือนขั้นตน ปละ 3%

ขอ 10 การกําหนดอัตราเงินเดือนเพ่ิมของเจาหนาที่นอกจากพิจารณาจากประสบการณ
การทํางานตามขอ 9 แลว หากมีปจจัยที่ตองพิจารณาตามขอ 7 (2) ถึง (6) และปจจัยอื่นๆ ใหผู
อํานวยการพิจารณาใหไดรบัอตัราเงนิเดอืนเพิม่ไดตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ เมือ่รวมอตัราเงนิเดอืนเพิม่ตามขอ 9
แลว ตองไมเกินรอยละ 50 ของอัตราเงินเดือนขั้นตนของตําแหนงน้ันๆ
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ขอ 11 ในกรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑขางตน หากผูอํานวยการเห็นวาบุคคลที่ไดรับบรรจุ
และแตงตั้งนั้น เปนผูมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน หรือเปนตําแหนงที่ใชวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หรือ
สาขาวิชาที่มีการแขงขันสูง หรือมีผลงานทางวิชาการเปนที่ประจักษ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งมีความจําเปนตอ
การปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ ใหผูอํานวยการพิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนสูงกวาตามที่กําหนดไวในขอ 9 หรือ
ขอ 10 ก็ได ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดวย

ขอ ๑2 ใหผูอํานวยการเปนผูรกัษาการตามประกาศน้ี  ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณะอนุกรรมการเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยนั้นใหเปนที่สุด

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นายวรานนท ปติวรรณ)

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
๒๙ ธ.ค. ๖๕ เวลา  ๑๑:๐๖:๕๑  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OABFA-EYAMA-A4AEU-ANwBE



แบบฟอร์มการพิจารณาอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุและ 
แต่งตั้งได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งหรือวุฒิการศึกษา 

 
ชื่อ – สกุล....................................................................................... ................................................................. . 
ตำแหน่ง................................................................ ........................ 
สำนัก.............................................................................. .............. 
อัตราเงินเดือนขั้นต้น.........................................................     บาท 
ประสบการณ์ตรง  ร้อยละ ๕  % จำนวน.............ปี     =  บาท 
ประสบการณ์ไมต่รงแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ร้อยละ 4 % จำนวน.............ปี       =  บาท 
ประสบการณ์ในการทำงานไม่ตรงกับสายงานที่บรรจุ ร้อยละ 3 % จำนวน.............ปี  =  บาท 
อัตราเงินเดือนเพ่ิมตามปัจจัยอื่น ............................................  บาท  
เงินประจำตำแหน่ง.................................................................   บาท  
อัตราเงินเดือนรวม...................................................... ............   บาท 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เห็นชอบ    
 ไม่เห็นชอบ    อนุมัติจ่ายในอัตรา.....................................บาท/เดือน   
 
 

------------------------------------- 
(นายวรานนท์  ปีติวรรณ) 

ผู้อำนวยการ สสปท. 
ผู้อนุมัติ 

 

  --------------------------------         
      (นางสาวอรวีย์  บุญให้) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ผู้เสนอ 

   
      
                    

ผู้เสนอ 

     --------------------------------         
        (                            ) 
    ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
    ผู้ตรวจสอบ 
      
                   ผู้
เสนอ    --------------------------------         

      (นายเอกชาติ  นาคาไชย) 
รองผู้อำนวยการ (บริหาร) 
         ผู้พิจารณา 
   
      

                   ผู้
เสนอ 

        --------------------------------         
         (                              ) 
    ผู้อำนวยการสำนัก/รองผู้อำนวยการ
       ผู้พิจารณาข้ันต้น  



บัญชีแนบท้ายประกาศ 
แนบท้ายประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้รับอัตราเงินเดือน 
ที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งหรือวุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------------ 
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามวุฒิการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 
วุฒิการศึกษา เงินเดือนแรกบรรจุ (บาท/เดือน) 
ปริญญาตรี 18,500 
ปริญญโท 20,000 

ปริญญาเอก 22,500 
 

 



แนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งได้รับอัตราเงินเดือน ที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งหรือวุฒิการศึกษา พ.ศ. .... 

.......................................................... 

1. การกำหนดอัตราเงินเดือนของบุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ 
๑.๑ ให้คำนึงถึงอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันที่มีวุฒิการศึกษา ระดับตำแหน่ง และ

ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ในตำแหน่งที่บุคคลจะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง 

1.2 เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นตามวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
-  ปริญญาตรี 18,500 บาท 
-  ปริญญาโท 20,000 บาท 
-  ปริญญาเอก 22,500 บาท 

 1.3 บุคคลที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ มีประสบการณ์ในการทำงานอาจได้รับ
อัตราเงินเดือนที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งหรือวุฒิการศึกษาก็ได้ อย่างน้อยให้พิจารณาถึงปัจจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
      (2) ระดับของค่างานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 
      (3) ความขาดแคลนบุคลากรประเภทนั้น 
 (4) อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างของหน่วยงานอื่นที่มีสถานะใกล้เคียงกัน 
 (5) สถานการณ์และความจำเป็นของสถาบัน 
 (6) สภาวะค่าครองชีพตามเศรษฐกิจปัจจุบัน 

1.4 เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ให้พิจารณาจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
ในลักษณะงานหรือหน้าที่ที่ตรงกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง หรือประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง  
ที่บรรจุและแต่งตั้ง โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากท่ีทำงานเดิม หรือมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ 

1.5 พิจารณาจากประสบการณ์การปฏิบัติงานในลักษณะงานหรือหน้าที่ที่ตรงกับตำแหน่งที่บรรจุ
และแต่งตั้ง หรือประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน 
จากที่ทำงานเดิม หรือมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ 

การคำนวณระยะเวลาของประสบการณ์การทำงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้อำนวยการพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยให้มีการแบ่งประสบการณ์ ดังนี้ 

(1) ประสบการณ์ตรงกับสายงานที่บรรจุ 
(2) ประสบการณ์ไม่ตรงกับสายงานที่บรรจุแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ 
(3) ประสบการณ์ไม่ตรงกับสายงานที่บรรจุแต่เป็นประสบการณ์ทางอ้อม 



2. การคำนวณระยะเวลาของประสบการณ์การ 
 2.1 เจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานให้ได้รับอัตราเงินเดือนเพ่ิมจากอัตราเงินเดือนขั้นต้น

ของตำแหน่ง หรือวุฒิการศึกษาตามบัญชีอัตราเงินเดือนของสถาบัน ดังนี้ 
2.1.1 เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ตรงกับสายงานที่บรรจุ ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่มจาก

อัตราเงินเดือนข้ันต้น ปีละ 5% 
2.1.2 เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ตรงกับสายงานที่บรรจุแต่สามารถนำมา

ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสายงาน หรือตำแหน่งงานที่บรรจุได้ ให้ได้รับอัตราเงินเดื อนเพิ่มจากอัตราเงินเดือนขั้นต้น     
ปีละ 4% 

2.1.3 เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ตรงกับสายงานที่บรรจุแต่เป็นประสบการณ์
ทางอ้อม โดยประเมินว่าเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์/มีทักษะหรือความสามารถอื่นๆ ให้ได้รับอัตราเงินเดือน
เพ่ิมจากอัตราเงินเดือนข้ันต้น ปีละ 3% 

2.2 การกำหนดอัตราเงินเดือนเพ่ิมของเจ้าหน้าที่นอกจากพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน 
หากมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาตามปัจจัยอื่นๆ ให้ผู ้อำนวย สสปท. พิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่มได้ตาม 
ความเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินเดือนเพิ่ม ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราเงินเดือนขั้นต้นของตำแหน่งนั้นๆ 
(นอกจากประสบการณ์ทำงานแล้ว หากมีการพิจารณาต้องดูจากค่างาน เงินเดือนและเงินค่าตำแหน่งเดิม และ
ปัจจัยอื่นๆ ประกอบตามประกาศ ข้อ 7 ) 

2.3 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น หากผู้อำนวยการเห็นว่าบุคคลที่ได้รับบรรจุและ
แต่งตั้งนั้น เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเป็นตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หรือสาขาวิชา
ที่มีการแข่งขันสูง หรือมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งนั้นๆ ให้ผู้อำนวยการ สสปท. พิจารณาเพิ่มอัตราเงินเดือนสูงกว่าตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลด้วย 

2.4 การคำนวณค่าประสบการณ์ ให้ดำเนินการคำนวณโดยการนำอัตราเงินเดือนเพิ ่มตาม
ประสบการณ์ต่อปี คูณจำนวนปีประสบการณ์ จากอัตราเงินเดือนเริ่มต้น ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ ให้คำนวณประสบการณ์
เป็นรายปี และรายเดือนตามระยะเวลาจริง 

3.  ตัวอย่างการคำนวณ  
3.1 กรณีท่ี 1 เงินเดือนเริ่มต้นวุฒิปริญญาตรี ระดับปฏิบัติการ (มีประสบการณ์ 5 ปี) 

- เงินเดือนเริ่มต้นตามวุฒิ ป.ตรี    18,500 บาท 
- คำนวณค่าประสบการณ์ 5 ปี     4,255 บาท 

(ค่าประสบการณ์ทางตรง 5% 3 ปี  2,775 บาท) 
(ค่าประสบการณ์ประยุกต์ 4% 2 ปี 1,480 บาท) 
รวมเงินเดือนและค่าประสบการณ์   22,755 บาท 

• เปรียบเทียบบุคลากรภายใน ที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน จำนวน 2 คน ค่าเฉลี่ย  25,380 บาท 
 



3.2 กรณีท่ี 2 เงินเดือนเริ่มต้นวุฒิปริญญาตรี ระดับปฏิบัติการ (มีประสบการณ์ 4.8 ปี) 
- เงินเดือนเริ่มต้นตามวุฒิ ป.ตรี    18,500 บาท 
- คำนวณค่าประสบการณ์ 5 ปี     4,008 บาท 

(ค่าประสบการณ์ทางตรง 5% 3 ปี  2,775 บาท) 
(ค่าประสบการณ์ประยุกต์ 4% 1.8 ปี 1,233 บาท) 

- รวมเงินเดือนและค่าประสบการณ์   22,508 บาท 
• เปรียบเทียบบุคลากรภายใน ที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน จำนวน 2 คน ค่าเฉลี่ย  25,380 บาท 

3.3 กรณีท่ี 3 เงินเดือนเริ่มต้น ระดับชำนาญ (มีประสบการณ์ 6 ปี วุฒิปริญญาโท) 
- เงินเดือนเริ่มต้นตามระดับตำแหน่ง    24,100 บาท 
- คำนวณค่าประสบการณ์ 6 ปี     6,507 บาท 

      (ค่าประสบการณ์ทางตรง 5% 3 ปี  3,615 บาท) 
      (ค่าประสบการณป์ระยุกต์ 4% 3 ปี 2,892 บาท) 

รวมเงินเดือนและค่าประสบการณ์   30,607 บาท 
• เปรียบเทียบบุคลากรภายใน ที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน จำนวน 2 คน ค่าเฉลี่ย  36,382 บาท 

 
 


