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พระราชบัญญัติ 
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
_______ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตนไป 
 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ขาราชการ” หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภท

ตาง ๆ เวนแตขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม 

“คณะกรรมการบริหารงานบคุคล”๓ หมายความวา คณะกรรมการขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตางๆ เวนแตคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและคณะกรรมการอัยการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ 

                                                           
๑ [รก.๒๕๓๘/๑ก/๑/๑ มกราคม ๒๕๓๘] 
๒ มาตรา ๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติเงนิเดือนและเงนิประจาํตําแหนง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําวา “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” แกไขโดยพระราชบัญญัติเงนิเดือนและ

เงนิประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ 

_______ 
 
มาตรา ๕๔  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติคณะหนึ่งเรียกโดยยอวา 

“กงช.” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสถิติแหงชาติ ผูวา
การธนาคารแหงประเทศไทย ผูแทนคณะกรรมการขาราชการทหาร ผูแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
ผูแทนคณะกรรมการขาราชการคร ูผูแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และผูแทน
คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา คณะละหน่ึงคน และบุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรูทางดานการบริหารในภาครัฐหรือภาคเอกชน และมีความรูความสามารถ และประสบการณดาน
ระบบเศรษฐกิจ เงินเดือนและคาจาง จํานวนหาคน เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเปนกรรมการและเลขานุการ และอธิบดี
กรมบัญชีกลางเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๕ ใหอยูในตําแหนงไดคราวละ

สองป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน 
ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนภายใน
สามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได ผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง นายกรัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปนกรรมการอีกก็ได 
ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตาํแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ให

กรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะแตงตั้งกรรมการใหม 
 
มาตรา ๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตาม

มาตรา ๕ พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

                                                           
๔ มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติเงนิเดือนและเงนิประจาํตําแหนง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



   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    

(๓) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
 
มาตรา ๘  กงช.มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง เงินประจํา

ตําแหนง สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลอื่นของขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม และลูกจางของสวนราชการ 

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

หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวนหรือบริษัท หรือบุคคลใด ๆ จัดสงเอกสารหลักฐานหรือมาชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นได 

 
มาตรา ๙  การประชุม กงช. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม กงช. ถาประธานไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ี

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน 
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๐  กงช. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตามท่ี กงช. 

มอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

_______ 
 
มาตรา ๑๑๕  อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน ขาราชการทหาร ทหารกองประจําการ 

นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ขาราชการตํารวจ ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง และอัตราตําแหนง
และเงินเดือนขาราชการการเมือง ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้
                                                           

๕ มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



   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    

มาตรา ๑๒๖  อัตราเงินประจาํตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการพล
เรือน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการคร ูผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยหรือขาราชการครูในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ขาราชการทหาร 
ขาราชการตํารวจ ขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง และขาราชการการเมือง ใหเปนไปตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี ้

ขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการคร ูผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือขาราชการครูในสถาบันการศกึษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ขาราชการทหาร และขาราชการตํารวจประเภทใด ตําแหนงใดจะไดรับเงินประจํา
ตําแหนงทายพระราชบัญญัตนิี้ในอัตราใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เงินประจําตําแหนงไมถือเปนเงินเดือน 
 
มาตรา ๑๓  ในแตละปใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและกระทรวงการคลังเสนอ

ขอมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง และสภาพการณเกี่ยวกับสวัสดิการ
ความเปนอยูประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ของขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม และลูกจางของสวนราชการที่อยูในการกํากับดูแลไปยัง กงช. 

ให กงช. นําขอมูลและความคิดเห็นที่ไดรับตามวรรคหนึ่งมาประกอบการพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ของ
ขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และลูกจางของสวนราชการ เพื่อ
ปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรม ไดมาตรฐาน และไมเหล่ือมลํ้ากัน โดยคํานึงถึงคาครองชีพท่ีเปล่ียนแปลง
ไป คาตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกตางระหวางรายไดของขาราชการระดับ
ตาง ๆ ในประเภทเดียวกันและตางประเภทกัน และปจจัยอื่นที่จําเปนถา กงช. เห็นสมควรใหมีการปรับให
เสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาสมควรปรับอัตราเงินเดือนให

เหมาะสมย่ิงข้ึน ถาการปรับอัตราเงินเดือนดังกลาวเปนการปรับเพิ่มเปนรอยละเทากันทุกอัตรา สําหรับ
ขาราชการทุกประเภทและไมเกินรอยละสิบของอัตราที่ใชบังคับอยู เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายจาก
รัฐสภาเพื่อการนั้นแลว การปรับใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา และใหถือวาบัญชีอัตราเงินเดือน
ทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชบัญญัตินี ้ ท้ังนี ้ในกรณีที่การปรับเปน
รอยละเทากันทุกอัตราดังกลาว หากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับตัวเลขเงินเดือน
ของอัตราดังกลาวใหเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท และมิใหถือวาเปนการปรบัอัตรารอยละที่แตกตางกัน 

 

                                                           
๖ มาตรา ๑๒ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติเงนิเดือนและเงนิประจําตําแหนง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 



   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    

มาตรา ๑๕  การปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ ทหารกองประจําการและนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหมใหเขาอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้นหรือชั้นและขั้น แลวแตกรณี ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนขาราชการตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด และใหมีผลเปนการแกไขขั้นหรือชั้นเงินเดือนขาราชการ ทหารกองประจําการ และ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตร ีมติ ก.พ. และขอกําหนด ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ประเภทนั้น ๆ หรือตามกฎหมายอ่ืนตามไปดวย 

 
บทเฉพาะกาล 
_______ 

 
มาตรา ๑๖  เพื่อประโยชนในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเปนขาราชการและออกจากราชการไป

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ กลับเขารับราชการ ใหปรับอัตราเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับอยูกอนออกจาก
ราชการใหเขาอันดับและขั้น ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือชั้นและขั้น แลวแตกรณี ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนทายพระราชบัญญัตินี ้หรือตามบัญชีอัตราเงินเดือนทายพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
มาตรา ๑๔ แลวแตกรณี ที่ใชบังคับอยูในวันที่กลับเขารับราชการ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในระหวางที่บุคคลตามวรรคหนึ่งออกจากราชการ ถามีกฎหมายกําหนดใหปรับอัตรา
เงินเดือนของขาราชการประเภทเดียวกันกับผูนั้นมากอนการปรับอัตราเงินเดือนตามพระราชบัญญัตินี ้ให
ปรับเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับอยูกอนออกจากราชการตามกฎหมายนั้น ๆ เสียกอน แลวจึงปรับเงินเดือนตาม
วรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ไมสามารถปรับเงินเดือนของผูท่ีกลับเขารับราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวของ เปนผูพิจารณาวาผูนั้นสมควรไดรับบรรจุในอันดับและขั้น 
ระดับและชั้น ระดับและขั้น หรือชั้นและขั้นใดเปนการเฉพาะราย 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        ชวน หลีกภัย 
       นายกรัฐมนตรี 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 

 



   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    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากปจจุบันอัตราเงินเดือน อัตรา
เงินประจําตําแหนง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันของขาราชการประเภทตาง ๆ ไดกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการแตละประเภท ทําใหขาดเอกภาพในการพิจารณา และเกิดความเหลื่อมล้ําในการ
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันอยูเสมอ สมควรนํามากําหนด
รวมไวในกฎหมายฉบับเดียวกัน และกําหนดใหมีองคกรคณะหนึ่งเสนอนโยบายตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การปรับปรุงเรื่องดังกลาวเพื่อใหเกิดความเหมาะสม เปนธรรม ไดมาตรฐาน และไมเหล่ือมลํ้ากัน 
ประกอบกับปจจบุันคาครองชีพในประเทศไดเพิ่มสูงขึ้นมาก สมควรปรับปรุงอัตราเงินเดือน อัตราเงิน
ประจําตําแหนงและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ขาราชการไดรับอยูใหเหมาะสมดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
สุนันทา/แกไข 
๒๘/๐๙/๔๔ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓๗ 
 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเงินเดือนขาราชการตุลาการ บัญชีอัตราเงินประจํา

ตําแหนง ขาราชการตุลาการ บัญชีอัตราเงินเดือนดะโตะยุติธรรม และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง
ดะโตะยุติธรรมทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่มาตรา ๒๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของผูพิพากษาและ
ตุลาการใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ ท้ังน้ี จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได ประกอบกับปจจบุันกไ็ดมีการตรากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการตุลาการขึ้นใชบังคับแลว 
อีกทั้งไดมีการตรากฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๗๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ ซ่ึง
ไดมีการกําหนดเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งเปนขาราชการในสํานักงาน
ศาลยุติธรรมไวแลว  ดังน้ัน เพื่อเปนการรองรับบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายที่ไดตราขึ้นตามมาตรา ๒๗๕ ดังกลาว สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงเพื่อใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 

                                                           
๗ รก.๒๕๔๓/๔๔ก/๔๖/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



   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    

๒๒/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔๘ 

 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการอัยการ และบัญชีอัตราเงินประจํา

ตําแหนงขาราชการอัยการทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๓๘ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการตรากฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการอัยการขึ้น สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงเพื่อใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๘/ ๓ /๔๕ 

A+B (C) 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา 
         ๑๒/๐๓/๔๖ 
 

                                                           
๘ รก.๒๕๔๔/๑๑๒ก/๕/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 


