พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกำลปัจจุบนั
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรด เกล้ำฯ
ให้ประกำศว่ำ
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่ น ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง ประธำนผู้ ต รวจกำรแผ่ น ดิ น และ
ผู้ ต รวจกำรแผ่ น ดิ น ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ ำ ฯ ให้ ต รำพระรำชบั ญญัติ ขึ้น ไว้โ ดยค ำแนะนำและยิ น ยอมของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบั ญ ญั ติ นี้ใ ห้ ใ ช้ บั ง คับ ตั้ง แต่ วัน ถัด จำกวั นประกำศในรำชกิ จ จำนุเ บกษำ
เป็นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระรำชบัญญัติเงิน เดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ต อบแทนอื่นของประธำน
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล ำกำรศำลรั ฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือ กตั้ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) พระรำชบัญญัติเงิน เดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ต อบแทนอื่นของประธำน
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล ำกำรศำลรั ฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือ กตั้ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้อ งกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระรำชบัญญัติเงิน เดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ต อบแทนอื่นของประธำน
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล ำกำรศำลรั ฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือ กตั้ง ประธำน

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๑๑๒ ก/หน้ำ ๑๑/๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๑

๒

ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้
“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ และให้หมำยควำมรวมถึงประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้วย
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกำรเลือกตั้ง กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่ ง ชำติ กรรมกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิน กรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ง ชำติ และให้ ห มำยควำมรวมถึง
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินด้วย
มำตรำ ๕ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งมีพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นั บ แต่ วั น ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ ำต ำแหน่ ง ตำมอั ต รำในบั ญ ชี
ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้
มำตรำ ๖ ให้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและ
ผู้ ต รวจกำรแผ่ น ดิ น ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ ง ชำติ
และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ ธัน วำคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่ง
ตำมอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่
ให้นำอัตรำเงินเดือนตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับแก่กำรคำนวณบำเหน็จตอบแทน
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ เ งิ น เดื อ น เงิ น ประจ ำต ำแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธำน
ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ตุ ล ำกำรศำลรั ฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือ กตั้ง ประธำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินและผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบป รำม
กำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ ด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกตำแหน่ง แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๗ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตนิ ี้ใช้บงั คับ มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในอัตรำและ
ช่วงระยะเวลำดังต่อไปนี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพำะส่วนที่ขำดอยู่
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บำท และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับ เงินเดือนในอัตรำเดือนละ
๖๕,๙๘๐ บำท และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๑,๕๐๐ บำท
(๒) ตั้ งแต่ วันที่ ๒๔ สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึ งวั นที่ ๓๐ กั นยำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ ประธำน
กรรมกำรสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชำติ ไ ด้ รั บเงิ นเดื อนในอั ต รำเดื อนละ ๖๘,๑๔๐ บำท และให้ ได้ รั บเงิ น

๓

ประจำตำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับ เงินเดือน
ในอัตรำเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บำท และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท
(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๗๐,๘๗๐ บำท และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ในอัตรำเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ
๖๙,๗๕๐ บำท และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท
(๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนในอัตรำเดือนละ ๗๔,๔๒๐ บำท และให้ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บำท และให้กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับ เงินเดือนในอัตรำ
เดือนละ ๗๓,๒๔๐ บำท และให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรำเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บำท
(๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตนิ ี้ใช้บงั คับ ให้ประธำน
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ตำมอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้
มำตรำ ๘ ในกรณีที่สมควรปรับอัตรำเงินเดือนของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ให้สอดคล้อง
กับภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้ำกำรปรับอัตรำเงินเดือนดังกล่ำวเป็นกำรปรับเพิ่ม เป็นร้อยละ
เท่ ำ กั น ทุ ก อั ต รำและไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของอั ต รำที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ กำรปรั บ ให้ ก ระท ำโดยตรำเป็ น
พระรำชกฤษฎีกำและให้ถือว่ำบัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว
เป็น บัญชีอัต รำเงินเดือนและเงิน ประจำตำแหน่งท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กำรปรับเป็น
ร้อยละเท่ำกันทุกอัตรำดังกล่ำว หำกทำให้อัตรำหนึ่งอัตรำใดมีเศษไม่ถึงสิบบำท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ของอัตรำดังกล่ำวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบำท และมิให้ถือว่ำเป็นกำรปรับอัตรำร้อยละที่แตกต่ำงกัน
มำตรำ ๙ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกันสุขภำพ
(๒) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน วิธีกำรเบิกจ่ำย และอัตรำค่ำประกันสุขภำพ และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
และผู้ ต รวจกำรแผ่น ดิน คณะกรรมกำรป้องกั นและปรำบปรำมกำรทุจ ริต แห่งชำติ คณะกรรมกำร
ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ แต่ละคณะกำหนด
ระเบียบตำมวรรคสองเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้
มำตรำ ๑๐ ให้ประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่
พระรำชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น เงิ น ประจ ำต ำแหน่ ง และประโยช น์ ต อบแทนอื่น
ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินและ
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่ออก

๔

ตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จนกว่ำจะมีกฎหมำยว่ ำด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ
มำตรำ ๑๑ บรรดำระเบี ย บที่ อ อกตำมพระรำชบัญญั ติเ งิน เดื อน เงิ น ประจ ำตำแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญ ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ต รวจกำรแผ่นดินและผู้ต รวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับประธำนกรรมกำรและกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำร
แผ่น ดิน และผู้ต รวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่ ง ชำติ และประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมี
ระเบียบตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มำตรำ ๑๒ ให้ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประธำนกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และประธำนกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้ำที่และอำนำจของตน
ผู้รับสนองพระรำชโองกำร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

๕

บัญชีอตั รำเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ
ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประธำนผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

เงินเดือน
(บำท/เดือน)
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐
๘๑,๙๒๐
๘๐,๕๔๐

เงินประจำ
ตำแหน่ง
(บำท/เดือน)
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐

๖

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ บัญญัติให้ศำลรัฐธรรมนูญมีสถำนะเป็นองค์กรฝ่ำยตุลำกำรซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำก
องค์กรอิสระอื่นตำมรัฐธรรมนูญที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติในส่วน
ที่เกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนศำลรัฐธรรมนูญและ
ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญเพื่อตรำเป็นกฎหมำยเฉพำะ อีกทั้งสมควรปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวให้ครอบคลุม
กำรได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
เป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตรำเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับกำรปรับบัญชี
เงินเดือน ค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทนรำยเดือนของบุคลำกรภำครัฐและเหมำะสมกับภำวะทำงเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

