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พระราชกฤษฎีกา 
เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 

ของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  

มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๖๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติ ให้กระทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ   

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  

พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“กรรมการ”  ไม่หมายความรวมถึงกรรมการโดยตําแหน่ง 

“การเดินทาง”  หมายความว่า  การเดินทางไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อประโยชน์ 

ของทางราชการหรือในฐานะที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

“ค่ารับรอง”  หมายความว่า  ค่าเล้ียงรับรอง  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น

เก่ียวกับการรับรองเพื่อเกียรติแห่งกรรมการ  หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ  ป.ป.ท.

และหมายความรวมถึงค่าที่พักและค่าพาหนะภายในประเทศของผู้ซ่ึงคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เชิญมาเยือน

หรือมาประชุม 

“ค่าเล้ียงรับรอง” หมายความว่า  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มทั้งประเภทที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์   

ค่าเครื่องใช้ในการเล้ียงรับรอง  ค่าสถานที่  และค่าบริการ 

มาตรา ๔ ให้กรรมการได้ รับเงิ นเดื อนและเงินประจําตําแหน่งตามอัตราในบัญชีท้ าย 

พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๕ ให้กรรมการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บําเหน็จตอบแทน 

(๒) การประกันสุขภาพ 

มาตรา ๖ กรรมการซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงิน 

ซ่ึงจ่ายครั้งเดียวเม่ือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบกําหนดออกตามวาระ 

(๒) ลาออก 

ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทน  ให้นําอัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้คูณด้วย

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่ง 
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การนับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเพื่อคํานวณบําเหน็จตอบแทนตามวรรคสอง  ให้นับตั้งแต่วันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจนถึงวันที่ส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่โดยให้นับจํานวนปีรวมทั้ง 

เศษของปีด้วย  การคํานวณเศษของปีที่เป็นเดือนหรือเป็นวันให้เป็นปีนั้น  ให้นําเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสอง

และเศษที่เป็นวันหารด้วยสามสิบได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงหารด้วยสิบสอง  ในการคํานวณให้ใช้ทศนิยม 

สองตําแหน่ง 

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนเป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้ 

มาตรา ๗ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุถึงแก่ความตายไม่ว่าผู้นั้นจะดํารง

ตําแหน่งครบหนึ่งปีหรือไม่ก็ตาม  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซ่ึงจ่ายครั้งเดียวตามเกณฑ์ 

ในมาตรา  ๖ โดยให้จ่ายแก่ทายาทโดยธรรมซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ 

มาตรา ๘ ให้กรรมการมีสิทธิเบิกคา่เบ้ียประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริงในอัตราเบ้ียประกันคนละ

ไม่เกินส่ีหม่ืนบาทต่อปี 

ให้สํานักงานดําเนินการเบิกค่าเบ้ียประกันสุขภาพตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับประกันได้โดยตรง 

มาตรา ๙ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  

และระเบียบกระทรวงการคลังที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  มาใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

กรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้โดยอนโุลม  โดยให้กรรมการได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับปลัดกระทรวง 

มาตรา ๑๐ ให้สํานักงานจัดหารถประจําตําแหน่งพร้อมพนักงานขับรถให้แก่กรรมการ 

เป็นรายบุคคล  โดยวิธีการจัดซ้ือหรือเช่าในขนาดและอัตราที่ไม่สูงกว่ารถประจําตําแหน่งของปลัดกระทรวง 

มาตรา ๑๑ ค่ารับรองของกรรมการ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นโดยอนุมัติของ

ประธานกรรมการหรือผู้ทําหน้าที่ประธานกรรมการ  ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทค่ารับรอง 

ของกรรมการ 

มาตรา ๑๒ ให้สํานักงานจัดหาอุปกรณ์ส่ือสารให้กรรมการพร้อมทั้งชําระค่าบริการแบบรายเดือน

ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว  โดยให้จ่ายได้ในอัตราไม่สูงกว่าปลัดกระทรวง 

ค่าใช้บริการแบบรายเดือนตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความถึง  ค่าเช่าเลขหมาย  ค่าบริการ  และค่าใช้จ่าย

ที่ต้องชําระพร้อมกับค่าใช้บริการ  เช่น  ค่าบริการเสริมทุกประเภท 
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มาตรา ๑๓ กรรมการซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา  ๘  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  มีสิทธิได้รับเงินเดือน   

เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น 

มาตรา ๑๔ ให้กรรมการซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  มีสิทธิได้รับ

เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันที่

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

    ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

      นายกรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บัญชีเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 

ตําแหน่ง 
เงินเดือน 

(บาท/เดือน) 
เงินประจําตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

๖๒,๐๐๐ 
๖๑,๐๐๐ 

๔๒,๕๕๐ 
๔๑,๕๐๐ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๒  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดให้กรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่กําหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


