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พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่ น ของประธานกรรมการและกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประธานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น และ
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ประธานกรรมการและกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้อ งกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
นับแต่วัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ ใช้บั งคับ ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามอัตราในบัญ ชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตัง้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งตามอัตรา
ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
ให้นาอัตราเงินเดือนตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่การคานวณบาเหน็จตอบแทน
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ใช้ บั งคั บ
อยู่ในขณะที่ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งในอัตราและ
ช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ประธาน
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ไ ด้ รับ เงิ น เดื อ นในอั ต ราเดื อ นละ ๖๗,๐๖๐ บาท และให้ ได้ รั บ
เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ในอั ต ราเดื อ นละ ๔๒,๕๐๐ บาท และให้ ก รรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ได้รับเงิน เดือนในอัต ราเดือนละ ๖๕,๙๘๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ
๔๑,๕๐๐ บาท
(๒) ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ ป ระธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้รับเงินเดือนในอัต ราเดือนละ ๖๘,๑๔๐ บาท และ
ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับเงิน เดือนในอัต ราเดือนละ ๖๗,๐๖๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ
๔๒,๕๐๐ บาท
(๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ประธาน
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ไ ด้ รับ เงิ น เดื อ นในอั ต ราเดื อ นละ ๗๐,๘๗๐ บาท และให้ ได้ รั บ
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เงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือน
ในอัตราเดือนละ ๖๙,๗๕๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บาท
(๔) ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึ งวั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้ ป ระธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้รับเงินเดือนในอัต ราเดือนละ ๗๔,๔๒๐ บาท และ
ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท และให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้รับ เงิน เดือนในอัต ราเดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งในอัตราเดือนละ
๔๒,๕๐๐ บาท
(๕) ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่งตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ ในกรณี ที่ ส มควรปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นของประธานกรรมการและกรรมการ
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่ม
เป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราและไม่เกิ นร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ การปรับให้กระทาโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาและให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เป็นบัญ ชีอัตราเงิน เดือนและเงินประจาตาแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเป็น
ร้อยละเท่ากันทุกอัตราดังกล่าว หากทาให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือน
ของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) การประกันสุขภาพ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน วิธีการเบิกจ่าย และอัตราค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ต รวจการแผ่น ดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ละคณะกาหนด
ระเบียบตามวรรคสองเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๐ ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใช้บั งคับ มีสิทธิได้รับ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่น
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ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ ตรวจการแผ่นดินและ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน ประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ต รวจการแผ่นดินและผู้ต รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของตน
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอตั ราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

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

เงินประจา
ตาแหน่ง
(บาท/เดือน)
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติให้ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ส ถานะเป็ น องค์ก รฝ่ ายตุ ล าการซึ่งมี ความแตกต่ างจาก
องค์กรอิสระอื่น ตามรัฐธรรมนู ญที่ทาหน้ าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ จึงสมควรยกเลิกบทบัญ ญัติในส่ วน
ที่ เกี่ ย วกั บ เงิน เดื อ น เงิน ประจ าต าแหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของประธานศาลรัฐ ธรรมนู ญ และ
ตุ ล าการศาลรั ฐธรรมนู ญเพื่ อตราเป็ นกฎหมายเฉพาะ อี กทั้ งสมควรปรับปรุงกฎหมายดั งกล่ าวให้ ครอบคลุ ม
การได้รั บเงินเดือน เงิน ประจ าตาแหน่ ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการ
สิ ทธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ รัฐธรรมนูญ ที่ บัญ ญั ติให้ คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ
เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของ
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบัญชีเงินเดือน
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐและเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

