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กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ
ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้น สูงของอัน ดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ํากว่าขั้นต่ํา
ของอันดับ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ํา หรือต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะ
นั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เว้นแต่ ก.ค.ศ. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
(๒) ถูกลดขั้นเงินเดือนหรือลดเงินเดือนจนทําให้ได้รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นต่ําของอันดับเงินเดือน
ของตําแหน่งและวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนเท่าที่ถูกลดขั้นเงินเดือนหรือลดเงินเดือนนั้น
(๓) เปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย หรือโอน ให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
(ข) ในกรณีเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย หรือโอนโดยเป็นความประสงค์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่ตรงกันกับ
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
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(๔) ได้รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ งให้ดํ ารงตํา แหน่ง ครู ผู้ช่ ว ย ได้รั บเงิน เดือ นอั น ดั บครูผู้ ช่ว ย
ขั้น หรืออัต ราเงิน เดือนที่ต่ํากว่าขั้น ต่ํา หรือสูงกว่าขั้น ต่ําของอัน ดับ เมื่อผ่านการเตรีย มความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๑ ตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่ว ย
โดยให้ไปอาศัย รับเงิน เดือนอัน ดับ คศ. ๑ ในขั้น หรืออัต ราเงิน เดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้น หรืออัต รา
เงินเดือนเท่าเดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
(๕) ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง และวิ ท ยฐานะสู ง ขึ้ น ถ้ า ได้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า ขั้ น ต่ํ า
ของอั น ดั บ เงิ น เดื อ นของตํ า แหน่ ง และวิ ท ยฐานะนั้ น อยู่ แ ล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในอั น ดั บ เงิ น เดื อ น
ของตําแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่ตรงกันกับขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ถ้าไม่มี
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า เว้นแต่ ก.ค.ศ.
จะกําหนดเป็นอย่างอื่น
(๖) ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอัน ดับและขั้นหรืออัต ราเงินเดือนใด ให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตราเงินเดือนนั้น
(๗) ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
เพิ่มขึ้น หรือ สูง ขึ้น ซึ่ง ก.ค.ศ. รับ รองหลัง จากบรรจุแ ละแต่ง ตั้ง และกํา หนดอัต ราเงิน เดือ น
หรือ ค่าตอบแทนที่ ค วรได้รั บในอัน ดั บและขั้น หรือ อัต ราเงิ น เดื อนใด ให้ผู้ มีอํา นาจตามมาตรา ๕๓
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสั่งให้ได้รับเงิน เดือนหรือค่าตอบแทนในอัน ดับและขั้น หรืออัตราเงิน เดือนที่
ก.ค.ศ. กําหนด”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ. ๒ คศ. ๓ หรือ คศ. ๔ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น
ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า แล้วแต่กรณี
ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในอันดับ คศ. ๒ คศ. ๓
หรือ คศ. ๔ ตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอันดับ
ที่สูงขึ้นดังกล่าวในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ”
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ข้อ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยผู้ใดผ่านการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว หากยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ
คศ. ๑ หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วแต่ยังรับเงินเดือนไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่า
ขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.ค.ศ. นี้ ให้ผู้นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งครูและได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๑ ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู แต่ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ. ๓
หรือ คศ. ๔ อยู่แ ล้ว หากยังไม่ได้รับคําสั่งให้ได้รับเงิน เดือนสูงกว่าขั้น สูง ของอัน ดับเงิน เดือนเดิม
โดยให้ไปอาศัย รับเงิน เดือนในอัน ดับถัด ไปอีกหนึ่งอัน ดับตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดไว้ต ามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.ค.ศ. นี้ หรือได้รับคําสั่งแล้ว แต่ยังรับเงินเดือน
ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม และให้ไปอาศัย
รับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก หรือครั้งที่สอง
ครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็น ครั้งที่ถัด จากได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้
ไม่ก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงิน ประจํา ตําแหน่ง ข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
เดิมที่กําหนดเป็นระบบขั้นเงินเดือนไปเป็นระบบเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง สมควรกําหนดการได้รับเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออก
กฎ ก.ค.ศ. นี้

