เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกา
เงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ และมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี เ งิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และเงิ น เพิ่ ม ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ายพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

สมาชิ ก วุฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และกรรมาธิก าร พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชกฤษฎี กาเงิ นประจํ าตํ าแหน่ งและประโยชน์ ตอบแทนอย่ างอื่ นของสมาชิ กวุ ฒิ สภา สมาชิ กสภา
ผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

และให้ใช้บัญ ชีเงินประจําตําแหน่งและ

เงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน
มาตรา ๔ ให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มตามบัญชีเงินประจําตําแหน่ง
และเงิ น เพิ่ ม ของสมาชิก วุ ฒิ ส ภาและสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรท้ า ยพระราชกฤษฎี กานี้ ตั้ง แต่ วั น ที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๕ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมี
อายุอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงรับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มตามบัญชีเงินประจําตําแหน่ง
และเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ายพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่ง
และประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของสมาชิ ก วุ ฒิส ภา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และกรรมาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ จนกว่าจะได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับ
เลือกตั้งจากการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มตามบัญชีเงินประจําตําแหน่ง
และเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ตั้งแต่วันเข้ารับหน้าที่
เป็นต้นไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

บัญชีเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตําแหนง
ประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผูแทนราษฎร
รองประธานวุฒิสภา
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา

เงินประจําตําแหนง
(บาท/เดือน)
๗๕,๕๙๐
๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐
๗๓,๒๔๐
๗๓,๒๔๐
๗๑,๒๓๐
๗๑,๒๓๐

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

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับได้มีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ในบางช่วงเวลา
แต่ มิไ ด้มี ก ารปรับ เงิ นประจํ าตํ าแหน่ ง และเงิ นเพิ่ม ของสมาชิ ก วุ ฒิส ภาและสมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรด้ ว ย
ดัง นั้น สมควรปรับอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่ม ของสมาชิก วุฒิส ภาและสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

