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æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

æ.». ÚıÙ˜

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜

‡ªìπªï∑’Ë ı˘ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”

µ”·Àπàß¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ æ.». ÚıÙ˜é

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–

∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¡’„∫Õπÿ≠“µµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ¿“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
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¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß‰¡à∂◊Õ‡ªìπ‡ß‘π‡¥◊Õπ

¡“µ√“ Ù §≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“Õ“®‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§”ª√÷°…“·°à§≥–√—∞¡πµ√’„π°√≥’∑’Ë§à“§√Õß™’æ

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª¡“° À√◊Õ°“√®—¥ «— ¥‘°“√À√◊Õª√–‚¬™πå‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“
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∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡À¡“– ¡ ‡ªìπ∏√√¡ §«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß√“¬‰¥â¢Õß¢â“√“™°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ

¿“«–‡»√…∞°‘® ·≈–∞“π–°“√§≈—ß¢Õßª√–‡∑» √«¡∑—Èßªí®®—¬Õ◊Ëπ∑’Ë®”‡ªìπ¥â«¬

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√ª√—∫∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢Õß¢â“√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

‡ß‘π‡¥◊Õπ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß„Àâ Ÿß¢÷Èπ „Àâª√—∫Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ Ÿß¢÷Èπ„πÕ—µ√“√âÕ¬≈–‡∑à“°—π ·≈–„Àâ∂◊Õ‡ªìπ∫—≠™’∑â“¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı „π°√≥’∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√ª√—∫Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–

‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ ∂â“°“√ª√—∫Õ—µ√“¥—ß°≈à“«‡ªìπ°“√ª√—∫‡æ‘Ë¡√âÕ¬≈–‡∑à“°—π∑ÿ°Õ—µ√“

 ”À√—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ ·≈–‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– ‘∫¢ÕßÕ—µ√“∑’Ë„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫

Õπÿ¡—µ‘ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬®“°√—∞ ¿“‡æ◊ËÕ°“√π—Èπ·≈â« °“√ª√—∫„Àâ°√–∑”‚¥¬µ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

·≈–„Àâ∂◊Õ«à“∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß∑â“¬æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¥—ß°≈à“«

‡ªìπ∫—≠™’Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß∑â“¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑—Èßπ’È „π°√≥’∑’Ë

°“√ª√—∫‡ªìπ√âÕ¬≈–‡∑à“°—π∑ÿ°Õ—µ√“¥—ß°≈à“« À“°∑”„ÀâÕ—µ√“Àπ÷ËßÕ—µ√“„¥¡’‡»…‰¡à∂÷ß ‘∫∫“∑ „Àâª√—∫µ—«‡≈¢

‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘π«‘∑¬∞“π– ·≈–‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß¢ÕßÕ—µ√“¥—ß°≈à“«„Àâ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ ‘∫∫“∑ ·≈–¡‘„Àâ∂◊Õ«à“

‡ªìπ°“√ª√—∫Õ—µ√“√âÕ¬≈–∑’Ë·µ°µà“ß°—π

¡“µ√“ ˆ „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

«‘…≥ÿ ‡§√◊Õß“¡

√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรี ยกว่า  “พระราชบัญญัติ เ งิน เดือน   เ งินวิทยฐานะ   

และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ   

และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๓  อัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง  สําหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป

ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบัญชีอัตรา

เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ตําแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่  

ตําแหน่งตามมาตรา  ๓๘  ค.  (๒)  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ให้นําบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  สําหรับตําแหนง่ตามมาตรา  ๓๘  ก.  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)   

และตําแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญาตามมาตรา  ๓๘  ข.  วรรคสาม   

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้นําบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง

และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับวิทยฐานะในตําแหน่งประเภทใด  เม่ือมีการ

เปลี่ยนตําแหน่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับวิทยฐานะนั้นต่อไป  ทั้งนี้  ตามที่  

ก.ค.ศ.  กําหนด 

เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ   

และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจํา

ตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจําเป็นก็ได้   

โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบ

ของเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

และให้ถือว่าเงนิเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  

เป็นเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
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เม่ือมีการปรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  การปรับเงินเดือน  

เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอยู่เดิม 

เข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด” 

มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์ในการรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  หากมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้บัญญัติคําว่า  “บัญชีอัตราเงินเดือน”  

หรือ  “อัตราเงินเดือน”  ให้หมายความถึง  “บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง”  หรือ  “เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง”  

แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖ ในระหว่างที่  ก.ค.ศ.  ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจํา

ตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ   

และเงินประจําตําแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

การปรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ําของอันดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า 

ขั้นต่ําชั่วคราว  ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ํา 

ของอันดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
 



 
 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 แนบทายพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนง 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่  ๒) 
 พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

       

  บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง ๑๖,๘๔๐ ๒๙,๗๐๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐ 

ข้ันต่ํา  ๘,๗๐๐ ๑๑,๙๓๐ ๑๕,๔๑๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐ 

ข้ันต่ําชั่วคราว  ๗,๙๔๐  ๘,๑๓๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๒,๕๓๐ - - 

อันดับ ครูผูชวย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 แนบทายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒) 
 พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงครูท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

ครูเชี่ยวชาญ  ๙,๙๐๐ 

ครูชํานาญการพิเศษ  ๕,๖๐๐ 

ครูชํานาญการ  ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศกท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  ๙,๙๐๐ 

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ๕,๖๐๐ 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ  ๓,๕๐๐ 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  ๙,๙๐๐ 

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ๕,๖๐๐ 

ผูอํานวยการชํานาญการ  ๓,๕๐๐ 

รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  ๙,๙๐๐ 

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ๕,๖๐๐ 

รองผูอํานวยการชํานาญการ  ๓,๕๐๐ 

 

 
 



 
 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงผูบริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ๙,๙๐๐ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ๙,๙๐๐ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  ๕,๖๐๐ 
 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการพิเศษ 

ชํานาญการ 

๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

 ๙,๙๐๐ 

 ๕,๖๐๐ 

 ๓,๕๐๐ 

 
หมายเหตุ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของเงินเดือนอันดับ  คศ.  ๔  แลว  ใหไดรับเงินวิทยฐานะ 

ในอัตรา  ๑๕,๖๐๐  บาท/เดือน  
 

 

 

 

 

 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสม
เป็นธรรม  และมีความแตกต่างระหว่างรายได้กับข้าราชการประเภทอื่น  ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นอาชีพที่ต้องทําภาระหน้าที่ในการพัฒนาคน  ซึ่งคน  คือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและ
แก้ไขปัญหาสังคม  ดังน้ัน  เพื่อให้การรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม  และสอดคล้องกับภาระหน้าที่  อันจะทําให้การบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และ 
 เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน  

เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนง่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น  เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือน  หรือเงินวิทยฐานะ  หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ก.ค.ศ.  อาจกําหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือน  หรือเงินวิทยฐานะ   



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หรือเงินประจําตําแหน่ง  ตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ  ไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน   
เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

การปรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

มาตรา ๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้  และให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือน 
ในอันดับครูผู้ช่วย  อันดับ  คศ.๑  และอันดับ  คศ.๒  ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  คศ.๒  
ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่  ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวทําให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท 

มาตรา ๖ ในกรณีที่  ก.ค.ศ.  ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้เข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือน
แบบช่วงที่กําหนดเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงได้  เป็นเหตุให้ยังคงต้องใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นอยู่  ซึ่งทําให้
ไม่เป็นการสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  ตามมาตรา  ๕  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  และให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย  อันดับ  คศ.๑  
และอันดับ  คศ.๒  ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  คศ.๒  ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า 
อัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหนึ่งขั้น  และเม่ือได้ดําเนินการตามมาตราน้ีแล้ว  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการ
ตามมาตรา  ๕ 

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



 
บญัชีเงินเดือนขัน้ต่ําขัน้สงูของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู ๒๔,๗๕๐ ๓๔,๓๑๐ ๔๑,๖๒๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขัน้ต่ํา ๑๕,๐๕๐ ๑๕,๔๔๐ ๑๖,๑๙๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 
อนัดบั ครูผู้ชว่ย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ คศ.๕ 

 
 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสม  เป็นธรรม  และได้มาตรฐาน  
โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  ค่าตอบแทนในภาคเอกชน  ฐานะการคลังของประเทศ  ความแตกต่าง
ระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ  ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน  และปัจจัยอ่ืนที่จําเป็น  
สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


