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พระราชกฤษฎีกา 
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของผู้ดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตําแหน่ง 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และ 
คณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้ดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับเงินประจําตําแหน่งและ
เงินเพิ่มเป็นรายเดือน  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันที่
ดํารงตําแหน่งแต่ไม่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ใช้บังคับ 
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ให้ผู้ดํารงตําแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติได้รับเงินประจําตําแหน่งและ
เงินเพิ่มเป็นรายเดือน  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันที่ 
มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  แต่สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของกําหนดนัดประชุม 
ในแต่ละเดือน  ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเป็นรายเดือนสําหรับเดือนนั้น  เว้นแต่กรณีไม่มาประชุมเพราะเหตุไปราชการ
ของสภาโดยได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ 

ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งเป็นข้าราชการและมีเงินเดือนประจําอยู่แล้ว  
ถ้าไปดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองด้วย  ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนในตําแหน่งข้าราชการการเมืองอีก 

มาตรา ๔ ให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รับค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง ๆ  ละ
หกพันบาท  สําหรับผู้ทําหน้าที่ประธานให้ได้รับเบ้ียประชุมเพิ่มขึ้นอีกสามพันบาท  วันใดมีการประชุม
หลายคร้ังให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียว 

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือผู้ทําหน้าที่ประธานซึ่งมิได้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 
ร้อยละห้าสิบของค่าตอบแทนที่พึงได้รับตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๕ ให้กรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ัง ๆ  ละหนึ่งพันห้าร้อยบาท 

ให้อนุกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  อนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ   
และอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ัง ๆ  ละแปดร้อยบาท 

กรรมาธิการตามวรรคหน่ึงและอนุกรรมาธิการตามวรรคสอง  ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียว
ในวันหนึ่ง  เว้นแต่กรณีที่กรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการหรือ 
คณะอนุกรรมาธิการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน  ให้ได้รับเบ้ียประชุมในวันนั้นไม่เกินสองคณะ 

ให้ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งในคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
และในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง ๆ  ละ
หนึ่งพันบาท  แต่ในกรณีที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากบุคคลซ่ึงมิได้เป็น
ข้าราชการรัฐสภาเพิ่มขึ้น  ก็ให้ผู้ช่วยเลขานุการดังกล่าวไม่เกินสองคนได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง ๆ  ละ
หนึ่งพันบาทด้วย 

มาตรา ๖ ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีสิทธิได้รับ 
ค่าพาหนะในการเดินทางเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕   
โดยให้มีสิทธิเดินทางครั้งแรกเมื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
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มาตรา ๗ ให้กรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ซึ่งต้องเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร  นอกจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งอาคารรัฐสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะกรรมาธิการ  ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนั้น  
และให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้มีสิทธิ
ได้รับในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่อนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม  โดยให้มีสิทธิ
ได้รับในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

มาตรา ๘ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับ 
แก่การเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่ง
ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และผู้ดํารงตําแหน่งในสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยอนุโลม  โดยให้หัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ได้รับสิทธิ 
ในอัตราเดียวกับนายกรัฐมนตรี  ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  รองประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี  
ส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการ 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ตําแหน่งหวัหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิก 
สภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะมีสิทธิได้ รับค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นกรณีที่ ไปเข้าร่วมประชุม 
ตามภาระหน้าที่และได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 

มาตรา ๙ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ  มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

มาตรา ๑๐ การเบิกเงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ดํารงตําแหน่ง
ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้เบิกจ่ายจากสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

การเบิกเงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม  เบ้ียประชุม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ  และ 
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ดํารงตําแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้เบิกจ่ายจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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การเบิกเงินประจําตําแหน่ง  เงินเพิ่ม  เบ้ียประชุม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ  และ 
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ดํารงตําแหน่งในสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   
ให้เบิกจ่ายจากสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

มาตรา ๑๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บญัชีอตัราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของ 

ผู้ ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ  สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ  และสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ

 
  

 ตําแหน่ง 
เงินประจําตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
เงินเพ่ิม 

(บาท/เดือน)  

หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 
และประธานสภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ
 

๗๕,๕๙๐ ๕๐,๐๐๐ 

ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนในคณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ และประธานสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
 

๗๔,๔๒๐ ๔๕,๕๐๐ 

รองประธานสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 
และรองประธานสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
 

๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ 

สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ  และสมาชิก
สภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
 

๗๑,๒๓๐ ๔๒,๓๓๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  บัญญัติว่า  เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ประธานสภาและ 
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  รวมทั้ง
เป็นการสมควรกําหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกาน้ี 


