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พระราชกฤษฎีกา
เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ และผูดํารงตําแหนง
ในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภา
และรองประธานสภานิติ บัญญั ติแ หงชาติ แ ละสภาร างรั ฐ ธรรมนูญ ผูดํา รงตํา แหน งในคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชน
ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารง
ตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญั ติ
แหงชาติ ประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงและเงินเพิ่มเปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มทายพระราชกฤษฎีกานี้
นับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหประธานและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ ประธานและรองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการรัฐธรรมนูญ ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงและเงินเพิ่มเปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มทายพระราชกฤษฎีกานี้
นับแตวันที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาและรองประธานสภานิ ติบัญญัติแหงชาติ ประธานสภาและรองประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ ประธานและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ประธานและรองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ เมื่อไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงดังกลาวแลว ไมอาจไดรับเงิน
ประจําตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ หรือตุลาการรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี อีก
มาตรา ๔ ใหกรรมาธิการยกรางรัฐ ธรรมนูญซึ่งไมไดเปน ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๓
ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่เปนรายเดือน ในอัตราเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงรวมกับ
เงินเพิ่มของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕ ใหก รรมาธิ การยกรางรัฐ ธรรมนูญ กรรมาธิ การสภานิ ติบัญ ญัติแ หง ชาติ แ ละ
กรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ
หนึ่งพันบาท
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กรรมาธิการตามวรรคหนึ่งในคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง ใหมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
ในวันหนึ่ง เวนแตในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการคณะอื่นหรือคณะอนุกรรมาธิการ
ดวยในวันเดียวกัน ใหไดรับเบี้ยประชุมในวันนั้นไมเกินสองครั้ง
มาตรา ๖ ใหอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และอนุกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตรา
ครั้งละหารอยบาท
อนุกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่ง ใหมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม
เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง เวนแตในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการคณะอื่น
ดวยในวันเดียวกัน ใหไดรับเบี้ยประชุมในวันนั้นไมเกินสองครั้ง
มาตรา ๗ ในการรายงานตัวครั้งแรก ใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการรายงานตัวไดรับคาพาหนะในการเดินทาง
จากจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการรายงานตัว และใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการรายงานตัวกลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยู
ทั้งนี้ ใหไดรับเทาที่จายจริง
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสภารางรัฐธรรมนูญ ใหสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติหรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่
ที่ใชในการประชุมสภา ไดรับคาพาหนะในการเดินทางเฉพาะครั้งแรกจากจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัด
อันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการประชุมสภา หรือเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือ
ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสิ้น สุดลงใหไดรับคาพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอัน เปน ที่ตั้ง
สถานที่ที่ใชในการประชุมกลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยู ทั้งนี้ ใหไดรับเทาที่จายจริง
มาตรา ๘ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือคณะกรรมาธิการ
สภารางรัฐธรรมนูญ ใหกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
ถิ่นที่อยูนอกจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการประชุมกรรมาธิการไดรับคาพาหนะในการเดินทาง
จากจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยูมายังจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการประชุมกรรมาธิการ และเมื่อการประชุม
กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ใหไดรับคาพาหนะ
ในการเดินทางจากจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการประชุมกรรมาธิการกลับไปยังจังหวัดอันเปนถิ่นที่อยู
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ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรรมาธิการซึ่งเปน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหรือ
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙ ใหประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประธานสภาและรองประธาน
สภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สมาชิ กสภารางรัฐ ธรรมนูญ กรรมาธิก ารยกรางรัฐ ธรรมนู ญ กรรมาธิก ารสภานิ ติบัญญั ติแ ห งชาติ
กรรมาธิการสภารางรัฐ ธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐ ธรรมนูญ ไดรับคาใชจาย
ในการเดินทางในการปฏิบัติหนาที่ และใหนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
มาใชบังคับแกคาใชจายในการเดิน ทางตามมาตรานี้โดยอนุโลม โดยใหไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับ
ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑
ในการเดินทางไปราชการตางประเทศ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประธานสภาราง
รัฐธรรมนูญ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีสิทธิ
ได รั บ ค า ใช จ า ยในการเดิ นทางในอั ตราเดี ยวกั บนายกรั ฐมนตรี รองประธานสภานิ ติ บั ญญั ติ แห งชาติ
รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ และรองประธานคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี สวนสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ กรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ และตุลาการ
รัฐธรรมนูญใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางในอัตราเดียวกับขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๑
มาตรา ๑๐ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง
และเครื่องบิน ใหแกประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใชในการ
เดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ที่ใชในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทาง และ
เครื่องบิน ใหแกประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เพื่อใชในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกจังหวัดอันเปนที่ตั้งสถานที่ท่ีใชในการประชุม
สภารางรัฐธรรมนูญหรือกรรมาธิการ
เมื่อจัดใหมีใบเบิกทางตามมาตรานี้แลว ประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานสภาและรองประธานสภารางรัฐ ธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแ หงชาติ สมาชิกสภาราง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไมมีสิทธิไดรับคาพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๙ อีก
มาตรา ๑๑ การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายในการเดินทางของประธานสภา
และรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวมทั้งเบี้ยประชุม และ
คาใชจายในการเดิน ทางของกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแ หงชาติแ ละอนุกรรมาธิการสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ใหเบิกจายจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายในการเดินทางของประธานสภาและรองประธาน
สภารางรัฐ ธรรมนูญ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ รวมทั้งคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เบี้ยประชุมและคาใชจายในการเดินทางของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ อนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และอนุกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหเบิกจายจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายในการเดินทางของประธานและรองประธาน
คณะมนตรี ความมั่นคงแห งชาติ และสมาชิ กคณะมนตรีความมั่นคงแห งชาติ ให เบิ กจายจากสํานั กงานปลั ด
กระทรวงกลาโหม
การเบิกเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และคาใชจายในการเดินทางของประธานและรองประธาน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเบิกจายจากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

บัญชี
อัตราเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และสภารางรัฐธรรมนูญ ผูด ํารงตําแหนงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตําแหนง
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตุลาการรัฐธรรมนูญ

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)
๖๕,๙๒๐
๖๔,๘๙๐
๖๒,๐๐๐
๖๔,๘๙๐
๖๓,๘๖๐
๖๒,๐๐๐
๖๙,๒๒๐
๖๘,๑๔๐
๖๗,๐๖๐
๖๔,๐๐๐
๖๔,๐๐๐
๖๒,๐๐๐

เงินเพิ่ม
(บาท/เดือน)
๕๐,๐๐๐
๔๕,๕๐๐
๔๒,๓๓๐
๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
๔๒,๓๓๐
๕๐,๐๐๐
๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎี กาฉบั บนี้ คือ โดยที่ม าตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติวา เงินประจําตําแหนงและประโยชน
ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติและสภารางรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ในคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ และผูดํารงตําแหนงในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
รวมทั้งสมควรกําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของกรรมาธิการ จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้

