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กฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับ
การจํ ากั ด สิท ธิแ ละเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แห่ง ราชอาณาจั กรไทย บั ญ ญั ติใ ห้ก ระทํา ได้ โ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่ งกฎหมาย ก.พ.อ.
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ.อ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิก กฎ ก.พ.อ. ว่า ด้ว ยการให้ข ้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึก ษา
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ กฎ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนขั้นต่ําตามตําแหน่ง ประเภท
สายงาน และระดับที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้ น ได้รั บ ปริ ญ ญาหรือ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ ซึ่ ง ก.พ.อ. รับ รองว่ า ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และ ก.พ.อ. ได้กําหนด
เงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน
ตามตําแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๒) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนีย บัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.พ.อ. รับรองว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัต รวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งและได้กําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว
ผู้ มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง อาจปรั บ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในตํ า แหน่ ง ประเภท สายงาน ระดั บ
และอัตราที่ ก.พ.อ. กําหนดตาม (๑)
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(๓) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิมหรือต่างประเภทในระดับใด ให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับใด แต่เงินเดือนเดิมต่ํากว่าขั้นต่ํา
ของระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ําของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง
(๔) ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๒๕ ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือน
ที่กําหนดไว้สําหรับตําแหน่งนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งศาสตราจารย์
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงานพิเศษ และตําแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับอื่นที่ ก.พ.อ.
กําหนดให้ได้รับเงินเดือน ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๖๗,๕๖๐ บาท
เว้นแต่ผู้นั้นผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนต่อไปได้อีก
ไม่เกิน ๖๙,๘๑๐ บาท
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่ว ไประดับชํานาญงานพิเศษ ให้ได้รับเงิน เดือนตามบัญ ชีขั้นต่ํา
ขั้นสูงที่ ก.พ.อ. กําหนด เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่ ก.พ.อ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน
๓๗,๘๓๐ บาท
(๓) ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๕ ในกรณี ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาผู้ ใ ดได้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า ขั้ น สู ง
ของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๓๒
หรือมาตรา ๓๔ ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๓๓
ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๘ ในระหว่า งที่ อัต ราเงิน เดื อนขั้น ต่ํา ชั่ว คราวยั งมี ผลใช้ บัง คับ ผู้ได้ รับ แต่ งตั้ งให้ดํ ารง
ตําแหน่งใด ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ถ้าเงินเดือนที่ได้รับต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมและไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําชั่วคราว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.อ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้ก ารได้รับ เงินเดือ น
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีก ารและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับ มีการปรับ บัญ ชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.อ. นี้

