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พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิก ความในมาตรา ๓ แห่ง พระราชบัญ ญั ติเ งิน เดือ น เงิ น วิท ยฐานะ
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๓ อัต ราเงิน เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง สําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีอัตรา
เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายพระราชบัญญัตินี้
ตํ า แหน่ ง ที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ แ ก่
ตําแหน่งตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ นํ า บั ญ ชี เ งิ น เดื อ นขั้ น ต่ํ า ขั้ น สู ง และบั ญ ชี อั ต ราเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน สําหรับตําแหน่งตามมาตรา ๓๘ ก. (๓) (๔) (๕) (๖)
และตํา แหน่ง ผู้ บ ริห ารในหน่ว ยงานการศึ ก ษาที่ ส อนระดับ ปริ ญ ญาตามมาตรา ๓๘ ข. วรรคสาม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ให้นําบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
และบัญ ชีอัต ราเงิน ประจํ าตําแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษาตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับวิทยฐานะในตําแหน่งประเภทใด เมื่อมีการ
เปลี่ยนตําแหน่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น ได้รับวิทยฐานะนั้นต่อไป ทั้งนี้ ตามที่
ก.ค.ศ. กําหนด
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิก ความในมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญ ญั ติเ งิน เดือ น เงิ น วิท ยฐานะ
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามความจําเป็น ก็ได้
โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เป็นเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้
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เมื่อมีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือน
เงิน วิ ท ยฐานะ และเงิน ประจําตํา แหน่ ง ของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่ไ ด้รับอยู่เดิ ม
เข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด”
มาตรา ๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรับ เงิ น เดื อ น เงิ น วิ ท ยฐานะ และเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญ ญัตินี้ หากมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติคําว่า “บัญชีอัตราเงินเดือน”
หรือ “อัตราเงินเดือน” ให้หมายความถึง “บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง” หรือ “เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง”
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ในระหว่างที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตํา แหน่ ง ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ สอดคล้ อ งกั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ํ า ขั้ น สู ง
ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ให้ ข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาได้ รั บเงิ น เดื อน เงิ น วิ ท ยฐานะ
และเงินประจําตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
การปรับ เงิน เดือ น เงิน วิท ยฐานะ และเงิน ประจําตําแหน่ง ของข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เพื่ อ ประโยชน์ใ นการดํา เนิน การตามวรรคสอง ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่รับ เงิ น เดือ นยั งไม่ถึ งขั้ น ต่ํ าของอัน ดับ ตามบั ญ ชี ท้ายพระราชบัญ ญัติ นี้ ให้ไ ด้รั บเงิน เดื อนไม่ ต่ํา กว่ า
ขั้นต่ําชั่วคราว ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ํา
ของอันดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

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

ขั้นสูง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
๑๖,๘๔๐ ๒๙,๗๐๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐

บาท
๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ํา

๘,๗๐๐ ๑๑,๙๓๐ ๑๕,๔๑๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐

๒๘,๕๕๐

ขั้นต่ําชั่วคราว ๗,๙๔๐
อันดับ
ครูผูชวย

๘,๑๓๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๒,๕๓๐
คศ.๑

คศ.๒

คศ.๓

-

-

คศ.๔

คศ.๕

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนบทายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิทยฐานะ
อัตรา (บาท/เดือน)
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
ครูเชี่ยวชาญ
๙,๙๐๐
ครูชํานาญการพิเศษ
๕,๖๐๐
ครูชํานาญการ
๓,๕๐๐
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงศึกษานิเทศกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสําหรับตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
อัตรา (บาท/เดือน)
เชี่ยวชาญพิเศษ
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
เชี่ยวชาญ
๙,๙๐๐
ชํานาญการพิเศษ
๕,๖๐๐
ชํานาญการ
๓,๕๐๐
หมายเหตุ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แลว ใหไดรับเงินวิทยฐานะ
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสม
เป็นธรรม และมีความแตกต่างระหว่างรายได้กับข้าราชการประเภทอื่น ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นอาชีพที่ต้องทําภาระหน้าที่ในการพัฒนาคน ซึ่งคน คือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศและ
แก้ไขปัญหาสังคม ดังนั้น เพื่อให้การรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ อันจะทําให้การบริหารงานบุคคล
ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

