
 
 

พระราชกฤษฎีกา 

เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                   
  

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

เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์  
ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ และมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

  
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๕ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                                                           

 ๑ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้า ๑/๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล” หมายความว่า เงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในเรื่องการตรวจ

สุขภาพประจ าปี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

  
มาตรา ๕๒ ให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 

ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ได้รับ เงินประจ าต าแหน่ง 
และเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธาน และรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ดังต่อไปนี้  

(๑) ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา และ  
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  

(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับตั้งแต่วันเริ่มต้นมีสมาชิกภาพ  
(๓) สมาชิกวุฒิสภา ให้ได้รับตั้งแต่วันเริ่มต้นมีสมาชิกภาพ หรือวันถัดจากวันที่ประธาน

วุฒิสภาประกาศเลื่อนบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทน แล้วแต่กรณี  

                                                           

 ๒มาตรา ๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา และผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิ 
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่
กรณีอีก  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ งในฐานะรัฐมนตรี แล้ ว  ไม่มีสิทธิ ได้ รับ เงินประจ าต าแหน่ งและเงิน เ พ่ิมส าหรับต า แหน่ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก 

 
มาตรา ๖  เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวาระ ให้ประธานและ 

รองประธานวุฒิสภาได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง  
และเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน  
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปจนถึงวันก่อน
วันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่ 

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระและอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปจนถึงวันก่อนวันที่มีสมาชิกวุฒิสภา
ขึ้นใหม่ และให้ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการตามพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  
มาตรา ๗  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็น

ที่ตั้งรัฐสภาได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา  
เฉพาะการเดินทางครั้งแรกเพ่ือมาเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีถ่ินที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาได้รับค่าพาหนะในการเดินทาง
จากจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภากลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่ 

ให้น าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับแก่ค่าพาหนะ  
ในการเดินทางตามมาตรานี้โดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

  
มาตรา ๘  เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว 

ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ  
รถยนต์ประจ าทาง และเครื่องบิน ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ 

ใบเบิกทางโดยสารรถไฟและรถยนต์ประจ าทาง ให้มีผู้ติดตามได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน 
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มาตรา ๙  ในการเดินทางมาประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเป็น  
ค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมิได้ใช้ใบเบิกทางตามมาตรา ๘ ตามอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนด
ส าหรับทางราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา ให้ได้รับเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางจากอ าเภอในจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา  
ตามระยะทางที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้แจ้งไว้ครั้งแรกต่อส านักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานดังกล่าวได้ค านวณระยะทางตามเส้นทาง  
ที่สั้นและตรงของกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท แล้วแต่กรณี เพ่ือเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ 
ในการเดินทางนั้น 

(๒) ในกรณีที่เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์
ประจ าทาง และเครื่องบิน และจากสถานที่ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจ าทาง และเครื่องบิน 
มายังรัฐสภา ให้น าความใน (๑) เกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส าหรับการเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา  
หรือคณะกรรมาธิการ ให้น าความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๐  ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และ

กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปนอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามมติของคณะกรรมาธิการ ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ และให้น าพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการ  
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

  
มาตรา ๑๑  เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุม
คณะกรรมาธิการ และเมื่อการประชุมคณะกรรมาธิการได้สิ้นสุดลงเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ให้ได้รับ
ค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการกลับไปยังจังหวัด
อันเป็นถิ่นที่อยู่ โดยให้น าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๒  ให้น าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในส่วนที่
เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมาใช้บังคับแก่การเดินทางไปราชการต่างประเทศของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาโดยอนุโลม โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับนายกรัฐมนตรี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี ส่วนสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๓  ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และ

กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ  
หนึ่งพันห้าร้อยบาท 

ให้อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการรัฐสภา และ 
อนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ  
แปดร้อยบาท 

กรรมาธิการตามวรรคหนึ่งและอนุกรรมาธิการตามวรรคสอง ให้ได้รับเบี้ยประชุม  
เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่กรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการ
หรือคณะอนุกรรมาธิการคณะอ่ืนด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกินสองครั้ง 

  
มาตรา ๑๔  ให้ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ งในคณะกรรมาธิการซึ่ งท าหน้าที่ พิ จารณา 

ร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อบังคับ
การประชุมสภา ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละหนึ่งพันบาท 

ผู้ช่วยเลขานุการตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๕  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับ 

เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งตามจ านวนที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชกฤษฎีกานี ้

(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
จากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
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(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
จากหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้น าหลักฐานการสละสิทธิรับเงินดังกล่าว  
ในระหว่างด ารงต าแหน่งมาแสดงต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หลักฐานการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้งกรณีหลักฐานการขอเบิกสูญหาย 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม และให้น าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  
มาเบิกได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

  
มาตรา ๑๖  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว

ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนตามบัญชี  
อัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๗  ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีสิทธิได้รับการประกัน

สุขภาพกลุ่มในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ 
การประกันสุขภาพของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มต่อไปจนกว่าสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม  
จะสิ้นสุดระยะเวลาลงตามกรมธรรม์ 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาของสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม ให้สิทธิที่จะได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มของสมาชิกดังกล่าว
สิ้นสุดลง 

  
มาตรา ๑๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของ 
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา  

ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
 

ต าแหน่ง 
เงินประจ าต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
เงินเพ่ิม 

(บาท/เดือน) 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๗๕,๕๙๐ ๕๐,๐๐๐ 

ประธานวุฒิสภา ๗๔,๔๒๐ ๔๕,๕๐๐ 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ 

รองประธานวุฒิสภา ๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ 

ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๗๑,๒๓๐ ๔๒,๓๓๐ 

สมาชิกวุฒิสภา ๗๑,๒๓๐ ๔๒,๓๓๐ 
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บัญชีอัตราสิทธิประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 

          หน่วย : บาท 

รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล 
จ านวนเงิน 

ไม่เกิน 
หมายเหตุ 

๑. การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
 และเอกชน 
 ๑.๑ กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
 ๑.๑.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร/วนั (ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง) 
  ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู/ซี.ซี.ยู./วัน (สงูสุด ๗ วัน/ครั้ง) 
 ๑.๑.๒ ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ครั้ง 
  ค่ารถพยาบาล 
 ๑.๑.๓ ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๑.๔ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน(ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง) 
 ๑.๑.๕ ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง 
 ๑.๑.๖ การคลอดบุตร 
  (๑) คลอดธรรมชาติ 
  (๒) คลอดโดยการผ่าตัด 
 ๑.๑.๗ การรักษาทันตกรรม/ปี 
 
 ๑.๒ กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ปี 
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน/ครั้ง 
 
 
๒. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

 
 
 

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 

 
 
 
- รวมค่าบริการการพยาบาล 
- ไม่รวมค่าผ่าตัด 
 
 
- ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด เช่น 
ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ 
ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 
ในห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือดมยา 
ค่าผ่าตัดด้วยกล้อง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รวมถึงการรักษาภายใน 
๑๕ วัน โดยไม่รวมกับค่าใช้จ่าย 
ทั่วไป 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินประจ า
ต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยก าหนดให้
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนนับแต่วัน 
เข้ารับหน้าที่ และปรับปรุงสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนเกี่ยวกับเบี้ยประชุม สวัสดิการ
รักษาพยาบาล และเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓๓ 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๔  ให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับเงินประจาต าแหน่งและเงินเพ่ิมตามที่ก าหนดในมาตรา ๕ แห่งพระราช
กฤษฎีกาเงินประจาต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๑๘๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้น าฝ่ายค้านใน 
สภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
โดยมิได้ก าหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินที่ให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที่ไว้ดังเช่นมาตรา ๑๙๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและ

                                                           

 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนท่ี ๑๗ ก/หน้า ๑/๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



- ๑๐ - 
 

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือก าหนดวันที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวันที่เข้าด ารงต าแหน่งและวันเริ่มสมาชิกภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

ชญาพัฒน์/ผู้จัดท า 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
  

ภัณฑิลา/ผู้ตรวจ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

 


