
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ประเภทตาง ๆ เวนแตขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”๓ หมายความวา คณะกรรมการขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ เวนแตคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและ
คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๑ ก/หนา ๑/๑ มกราคม ๒๕๓๘ 
๒ มาตรา ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา  ๓  นิยามคําว า  “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” แก ไขเ พ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาต ิ

   
 
มาตรา ๕๔  ใหมีคณะกรรมการพิจาณาเงินเดือนแหงชาติคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา 

“กงช.” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงแรงงาน ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสถิติ
แหงชาติ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนคณะกรรมการขาราชการทหาร ผูแทน
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ ผูแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ
ผูแทนคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา คณะละหนึ่งคน และบุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูทางดานการบริหารในภาครัฐหรือเอกชนและมีความรูความสามารถ 
และประสบการณดานระบบเศรษฐกิจ เงินเดือนและคาจาง จํานวนหาคน เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนกรรมการและเลขานุการ และ
อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๕ ใหอยูในตําแหนงได

คราวละสองป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไม
นอยกวาสามคน ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทน
ภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได ผู
ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง นายกรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ให

กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะแตงตั้งกรรมการใหม 
 
มาตรา ๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรี

แตงตั้งตามมาตรา ๕ พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

                                                 
๔ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๘  กงช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง เงิน

ประจําตําแหนง สวัสดิการ และประโยชนเก้ือกูลอ่ืนของขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียน
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจางของสวนราชการ 

(๒) ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๓ 
(๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กงช. อาจขอใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนหรือบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดสงเอกสารหลักฐานหรือมาชี้แจง
แสดงความคิดเห็นได 

 
มาตรา ๙  การประชุม กงช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม กงช. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐  กงช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามที่ กงช. 

มอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตาํแหนง 

   
 
มาตรา ๑๑๕  อัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 

และอัตราตําแหนงและเงินเดือนขาราชการการเมือง ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๒๖  อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการพลเรือนใน
                                                 

๕ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สถาบันอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ขาราชการตํารวจ ขาราชการ
รัฐสภาฝายการเมืองและขาราชการการเมือง ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ขาราชการตํารวจประเภทใด ตําแหนงใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงทายพระราชบัญญัตินี้ใน
อัตราใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๑๓  ในแตละปใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลัง

เสนอขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง และสภาพการณ
เก่ียวกับสวัสดิการความเปนอยูประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ ของขาราชการ ทหารกองประจําการ 
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจางของสวนราชการที่อยูในการกํากับดูแลไปยัง กงช. 

ให กงช. นําขอมูลและความคิดเห็นที่ไดรับตามวรรคหนึ่งมาประกอบการ
พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ และประโยชน
เก้ือกูลตาง ๆ ของขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจาง
ของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรม ไดมาตรฐาน และไมเหล่ือมล้ํากัน โดย
คํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป คาตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความ
แตกตางระหวางรายไดของขาราชการระดับตาง ๆ ในประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และ
ปจจัยอื่นที่จําเปนถา กงช. เห็นสมควรใหมีการปรับใหเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาสมควรปรับอัตราเงินเดือนให

เหมาะสมยิ่งข้ึน ถาการปรับอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการปรับเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตรา 
สําหรับขาราชการทุกประเภทและไมเกินรอยละสิบของอัตราที่ใชบังคับอยู เมื่อไดรับอนุมัติ
งบประมาณรายจายจากรัฐสภาเพ่ือการนั้นแลว การปรับใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
และใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนบัญชีอัตราเงินเดือนทาย
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่การปรับเปนรอยละเทากันทุกอัตราดังกลาว หากทําใหอัตราหนึ่ง
อัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกลาวใหเพ่ิมขึ้นเปนสิบบาท และมิ
ใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน 

 
มาตรา ๑๕  การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียน

ในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหเขาอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้นหรือช้ันและข้ัน แลวแต
กรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และใหมีผลเปนการแกไขขั้นหรือช้ันเงินเดือนขาราชการ ทหาร

                                                                                                                                            
๖ มาตรา ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กองประจําการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. และขอกําหนด ซึ่ง
ออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ หรือตามกฎหมายอื่นตามไปดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๖  เพ่ือประโยชนในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเปนขาราชการและออกจาก

ราชการไปกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ กลับเขารับราชการ ใหปรับอัตราเงินเดือนที่ผูนั้น
ไดรับอยูกอนออกจากราชการใหเขาอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือช้ันและขั้น 
แลวแตกรณี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชบัญญัตินี้ หรือตามบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระ
ราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ แลวแตกรณี ที่ใชบังคับอยูในวันที่กลับเขารับราชการ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในระหวางที่บุคคลตามวรรคหนึ่งออกจากราชการ ถามีกฎหมายกําหนดใหปรับ
อัตราเงินเดือนของขาราชการประเภทเดียวกันกับผูนั้นมากอนการปรับอัตราเงินเดือนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหปรับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับอยูกอนออกจากราชการตามกฎหมายนั้น ๆ 
เสียกอน แลวจึงปรับเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ไมสามารถปรับเงินเดือนของผูที่กลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวของ เปนผูพิจารณาวาผูนั้นสมควรไดรับบรรจุ
ในอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือช้ันและขั้นใดเปนการเฉพาะราย 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
๒.๗ บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนใน

สังกัดกระทรวงกลาโหม (ยกเลิก) 
๓. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจ 
๔.๘ บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตุลาการ (ยกเลิก) 
๕.๙ บัญชีอัตราเงินเดือนดะโตะยุตธิรรม (ยกเลิก) 
๖.๑๐ บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการ (ยกเลิก) 
๗. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 
๘. บญัชีอัตราตําแหนงและเงินเดือนขาราชการการเมือง 
๙. บญัชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือน 
๑๐. บญัชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
๑๑. บญัชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการคร ู
๑๒. บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
๑๓. บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงผูบริหารสถาบนัการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
๑๔.๑๑ บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการทหาร (ยกเลิก) 
๑๕. บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการตํารวจ 
๑๖. บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
๑๗.๑๒ บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการตุลาการ (ยกเลิก) 
๑๘.๑๓ บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการอัยการ (ยกเลิก) 

                                                 
๗ บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการตุลาการ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ บัญชีอัตราเงินเดือนดะโตะยุติธรรม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๑ บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหาร ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการตุลาการ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๓ บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๙. บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 
๒๐. บัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการการเมือง 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันอัตราเงินเดือน 
อัตราเงินประจําตําแหนง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการประเภทตาง ๆ ไดกําหนด
ไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการแตละประเภท ทําใหขาดเอกภาพในการพิจารณา และเกิด
ความเหลื่อมล้ําในการปรับปรุงอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
อยูเสมอ สมควรนํามากําหนดรวมไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน และกําหนดใหมีองคกรคณะหนึ่ง
เสนอนโยบายตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงเร่ืองดังกลาวเพื่อใหเกิดความเหมาะสม เปน
ธรรม ไดมาตรฐาน และไมเหล่ือมล้ํากัน ประกอบกับปจจุบันคาครองชีพในประเทศไดเพ่ิมสูงข้ึน
มาก สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนงและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่
ขาราชการไดรับอยูใหเหมาะสมดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๔ 
 

มาตรา ๗  ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเงินเดือนขาราชการตุลาการ บัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหนง ขาราชการตุลาการ บัญชีอัตราเงินเดือนดะโตะยุติธรรม และบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหนงดะโตะยุติธรรมทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๕๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบ
แทนอื่นของผูพิพากษาและตุลาการใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชี
เงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได ประกอบกับปจจุบันก็ได
มีการตรากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการข้ึนใชบังคับแลว อีกทั้งไดมีการตรากฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรมเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ที่บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ ซึ่งไดมีการกําหนด
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งเปนขาราชการในสํานักงานศาล
ยุติธรรมไวแลว ดังนั้น เพ่ือเปนการรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายที่ไดตราขึ้นตามมาตรา ๒๗๕ ดังกลาว สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงเพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๕ 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการ และบัญชีอัตราเงิน

ประจําตําแหนงขาราชการอัยการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 
๒๕๓๘ 

                                                 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๔ ก/หนา ๔๖/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๑๒ ก/หนา ๕/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการตรากฎหมาย
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๖ 

 
มาตรา ๕๓  ในพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ให

แกไขคําวา “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงแรงงาน” 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบญัญตัแิละ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวน
ราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอน
อํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมาย
นั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวน
ราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจ
หนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลวซึ่งเปนการ
แกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗๑๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการตรากฎหมาย
วาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ึน 
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเพ่ือใหสอดคลองกัน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๑๗ ราชกิจจนุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หนา ๗๘/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๘ 
 

มาตรา ๕  มิใหนําบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน และบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 
๒๕๓๘ มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตาม
ตําแหนงในแตละประเภทตามที่กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือน
สามัญทายพระราชบัญญัติดังกลาว และกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัติ
ดังกลาวตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด ดังนั้น เพ่ือเปนการรองรับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ไดตราขึ้นใชบังคับโดยเฉพาะแลว สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๙ 
 

มาตรา ๕  ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ 
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหารทาย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดใหขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ 
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมมีบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงเปนการ
เฉพาะ โดยใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชบัญญัติและกําหนดใหขาราชการทหารไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามบัญชีทายพระราชบัญญัติดังกลาว ตามอัตราที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น 
เพ่ือเปนการรองรับบทบัญญัติของกฎหมายที่ไดตราข้ึนใชบังคับโดยเฉพาะแลวสมควรแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ือใหสอดคลองกัน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ฐิติมา/ตรวจ 

๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

                                                 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๒ ก/หนา ๕๕/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๕ ก/หนา ๗/๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


