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พระราชกฤษฎีกา 
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

สมาชิกวุฒิสภา  และกรรมาธิการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน 

อย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  และมาตรา  ๑๙๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา   
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๑๕  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธกิาร  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล”  หมายความว่า  เงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ในเรื่องการตรวจ

สุขภาพประจําปี  การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน  และการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
มาตรา ๕ ให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  

ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจําตําแหน่ง
และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  และผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร  เม่ือได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งดังกล่าวแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับ 
เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  แล้วแต่กรณีอีก 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วย  เม่ือได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ในฐานะรัฐมนตรีแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอีก 
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มาตรา ๖ เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลงตามวาระ  ให้ประธานและรองประธาน
วุฒิสภาได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่ม 
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปจนถึงวันก่อนวันเลือกประธาน 
และรองประธานวุฒิสภาใหม่   

สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงส้ินสุดสมาชิกภาพตามวาระและอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปจนถึงวันก่อนวันที่มีสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นใหม่  และให้ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

มาตรา ๗ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวั ด   
อันเป็นที่ตั้งรัฐสภาได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา  
เฉพาะการเดินทางครั้งแรกเพื่อมาเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 

เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง  ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัด
อันเป็นที่ตั้งรัฐสภากลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่   

ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับแก่ค่าพาหนะในการเดินทาง
ตามมาตรานี้โดยอนุโลม  โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

มาตรา ๘ เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว  
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ   
รถยนต์ประจําทาง  และเครื่องบิน  ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อใช้ในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติหน้าที่ 

ใบเบิกทางโดยสารรถไฟและรถยนต์ประจําทาง  ให้มีผู้ติดตามได้หนึ่งคนในช้ันเดียวกัน 
มาตรา ๙ ในการเดินทางมาประชุมรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือคณะกรรมาธิการ  

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวมีสิทธิได้รับเงินชดเชย 
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เป็นค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมิได้ใช้ใบเบิกทางตามมาตรา  ๘  ตามอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศ
กําหนดสําหรับทางราชการ  ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา  ให้ได้รับเงินชดเชย
เป็นค่าพาหนะในการเดินทางจากอําเภอในจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาตามระยะทาง 
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้แจ้งไว้ครั้งแรกต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และสํานักงานดังกล่าวได้คํานวณระยะทางตามเส้นทางที่ส้ันและตรงของ 
กรมทางหลวง  หรือกรมทางหลวงชนบท  แล้วแต่กรณี  เพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางนั้น 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ  รถยนต์
ประจําทาง  และเครื่องบิน  และจากสถานที่ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ  รถยนต์ประจําทาง  และเครื่องบิน
มายังรัฐสภา  ให้นําความใน  (๑)  เก่ียวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

สําหรับการเดินทางกลับภายหลังเสร็จส้ินการประชุมรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา   
หรือคณะกรรมาธิการ  ให้นําความในวรรคหนึ่งเก่ียวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐ ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กรรมาธิการวุฒิสภา  กรรมาธิการรัฐสภา   
และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง  ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปนอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา   
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะกรรมาธิการ  ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับการปฏิบัติหน้าที่  และให้นํา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

มาตรา ๑๑ เม่ือมีการประชุมคณะกรรมาธิการ  ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กรรมาธิการวุฒิสภา  
กรรมาธิการรัฐสภา  และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง  ที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  
ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการได้รับค่าพาหนะในการเดินทาง
จากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายั งจังหวัดอันเป็นที่ตั้ งสถานที่ที่ ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ   
และเม่ือการประชุมคณะกรรมาธิการได้ส้ินสุดลงเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม  ให้ได้รับค่าพาหนะในการเดินทาง
จากจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการกลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่  โดยให้นํา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในส่วนที่เก่ียวกับ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมาใช้บังคับแก่การเดินทางไปราชการต่างประเทศของ
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยอนุโลม  โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับนายกรัฐมนตรี  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  รองประธานวุฒิสภา  และผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร  ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี  ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับอนุมัติ

เป็นหนังสือจากประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๓ ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กรรมาธิการวุฒิสภา  กรรมาธิการรัฐสภา   

และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ 

หนึ่งพันห้าร้อยบาท 

ให้อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  อนุกรรมาธิการวุฒิสภา  อนุกรรมาธิการรัฐสภา   

และอนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตรา 

ครั้งละแปดร้อยบาท 

กรรมาธิการตามวรรคหนึ่งและอนุกรรมาธิการตามวรรคสอง  ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง  

เว้นแต่ในกรณีที่กรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการ

คณะอ่ืนด้วยในวันเดียวกัน  ให้ได้รับเบ้ียประชุมในวันนั้นไม่เกินสองครั้ง 

มาตรา ๑๔ ให้ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งในคณะกรรมาธิการซ่ึงทําหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย

ของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  ซ่ึงแต่งตั้งจากข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภา  

ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละหนึ่งพันบาท   

ผู้ช่วยเลขานุการตามวรรคหนึ่ง  ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 

มาตรา ๑๕ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

รักษาพยาบาลในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งตามจํานวนที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในบัญชีท้าย 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ สภาผู้ ซ่ึ งไม่ มี สิทธิ ได้ รั บค่ ารักษาพยาบาล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
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(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซ่ึงมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลหรือได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน 

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  และได้นําหลักฐานการสละสิทธิรับเงินดังกล่าวในระหว่างดํารงตําแหน่ง

มาแสดงต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักฐานการขอเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  หลักฐานการจ่ายเงิน  รวมทั้งกรณีหลักฐานการขอเบิกสูญหาย  

ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม  และให้นําใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

มาเบิกได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

มาตรา ๑๖ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว

ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนตามบัญชี 

อัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและ 

รองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา 

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

มาตรา ๑๗ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมีสิทธิได้รับการประกันสุขภาพกลุ่ม

ในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับการประกันสุขภาพของ

สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้

ใช้บังคับ  ยังคงได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มต่อไปจนกว่าสัญญาประกันสุขภาพกลุ่มจะส้ินสุดระยะเวลา 

ลงตามกรมธรรม์ 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลงก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาของสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม  ให้สิทธิที่จะได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มของสมาชิกดังกล่าว

ส้ินสุดลง 

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

      ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

        นายกรัฐมนตรี 

 



บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของ 
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา  

ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิภา 
 

ตําแหน่ง 
เงนิประจําตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
เงนิเพิม่ 

(บาท/เดือน) 
  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
ประธานวุฒิสภา 
 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
รองประธานวุฒิสภา 
 
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
สมาชิกวุฒิสภา 
 

 
๗๕,๕๙๐ 

 
๗๔,๔๒๐ 

 
๗๓,๒๔๐ 

 
๗๓,๒๔๐ 

 
๗๓,๒๔๐ 

 
๗๑,๒๓๐ 

 
๗๑,๒๓๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕,๕๐๐ 

 
๔๒,๕๐๐ 

 
๔๒,๕๐๐ 

 
๔๒,๕๐๐ 

 
๔๒,๓๓๐ 

 
๔๒,๓๓๐ 



บัญชีอัตราสิทธิประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 

หน่วย : บาท 
รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล จํานวนเงิน 

ไม่เกิน 
หมายเหตุ 

๑. การรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
 และเอกชน 
 ๑.๑ กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 

 ๑.๑.๑  ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง) 
           ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู/ซ.ีซี.ยู./วัน (สงูสุด ๗ วัน/ครัง้) 
 ๑.๑.๒ ค่ารักษาพยาบาลท่ัวไป/ครัง้ 

              ค่ารถพยาบาล 
      ๑.๑.๓ ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง 

 
 
 
 
 

      ๑.๑.๔ ค่าแพทย์เย่ียมไข้/วัน(ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง) 
      ๑.๑.๕ ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง     

          ๑.๑.๖ การคลอดบุตร 
                   (๑) คลอดธรรมชาติ 
                   (๒) คลอดโดยการผ่าตัด 
          ๑.๑.๗ การรักษาทันตกรรม/ป ี
 
 ๑.๒ กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
          ค่ารักษาพยาบาลท่ัวไป/ป ี

      อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน/ครั้ง 
 
 
 
๒. การตรวจสุขภาพประจําป ี
 

 
 
 

    ๔,๐๐๐ 
  ๑๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
    ๑,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 ๑,๐๐๐ 
 ๔,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 ๕,๐๐๐ 

 
 

๙๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
 

- รวมค่าบรกิารการพยาบาล 
- ไม่รวมค่าผ่าตัด 
 
 
- ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในห้องผ่าตัด เช่น 
ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ 
ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องมอืแพทย์ 
ในห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือดมยา  
ค่าผ่าตัดด้วยกล้อง เป็นต้น  
 
 
 
 

 
 
 
 
- รวมถึงการรกัษาภายใน  
๑๕ วัน โดยไมร่วมกบัค่าใช้จ่าย
ทั่วไป 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และกรรมาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา  ๑๙๖  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  ดังน้ัน  จึงสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยกําหนดให้ประธานและรองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

และสมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันเข้ารับหน้าที่  และปรับปรุงสิทธิ 

ในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเกี่ยวกับเบี้ยประชุม  สวัสดิการรักษาพยาบาล  และเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ 

ในการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 




