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พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานกรรมการและ

กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรั ฐธรรมนู ญ ตุ ลาการศาลรั ฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลื อกตั้ ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลื อกตั้ ง

ประธานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ นและผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น

ประธานกรรมการและกรรมการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
ให้แก้ไขคําว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” ในพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ ง ผู้ตรวจการแผ่นดิ นของรัฐสภา

ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน แผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๔๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคําว่า “ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน” ทุกแห่ง ยกเว้นในบัญชี
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลื อกตั้ ง ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ๑ และ
บัญชี อัต ราเงิ นเดื อนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ตุ ลาการศาลรั ฐธรรมนู ญ
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ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ๒
ท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน

และให้ หมายความรวมถึ ง

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๔/๑ ในกรณีที่สมควรปรับอัตราเงินเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับ
อัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่
การปรับให้กระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ท้ายพระราชกฤษฎี กาดั งกล่ าวเป็ น บัญ ชี อัต ราเงิน เดือนและเงิ นประจํ าตํ าแหน่ งท้ ายพระราชบั ญญั ติ นี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทําให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท
ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละ
ที่แตกต่างกัน”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ นและผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ประธานกรรมการและกรรมการป้ องกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ ตรวจการแผ่ นดิ น ประธานกรรมการและกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
นี้แทนดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ๑
ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ๒
ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
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(๓) บัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประธานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และประธานกรรมการและ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ๓ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อนและเงิ น ประจํ าตํ าแหน่ ง ของประธานศาลรั ฐธรรมนู ญ ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และประธานกรรมการและ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ๔ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔
(๕) บัญชี อัต ราเงิ นเดือนและเงิ นประจําตําแหน่งของประธานศาลรั ฐธรรมนู ญ

ตุ ลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี ๕ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
และประโยชน์ต อบแทนอื่น ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรั ฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ
และกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ ต รวจการแผ่ นดิ น ประธานกรรมการและกรรมการป้องกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

“มาตรา ๙ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสาม ร้อยละห้า ร้อยละสี่ และร้อยละห้า เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับเงินเดือนภาครัฐ และในกรณีที่มีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราไม่เกินร้อยละสิบ
ของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ สมควรให้กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา รวมทั้งเปลี่ยนชื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐ สภา เพื่ อให้ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อที่ บั ญญั ติ ในรั ฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

