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พระราชกฤษฎีกา 
คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่น 

ของประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่น 
ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน

กรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย   และกรรมการบริหารอื่น   ขององคการกระจายเสียง 

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓๐  

แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
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โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและประโยชน 

ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย   และกรรมการบริหารอื่นขององคการ

กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“กรรมการบริหารอื่น”  หมายความวา กรรมการบริหารอื่นตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติ

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่ไมใชผูอํานวยการหรือ 

ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารขององคการ 

“การประกันสุขภาพ”  หมายความวา  การประกันภัยที่ใหความคุมครองทางดานการเงิน 

เพื่อชดเชยคาใชจายตาง ๆ  สําหรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลหรือคลินิก  หรือเขารับการผาตัด 

โดยแพทย  ในกรณีเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ 

มาตรา ๔ ใหประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่น

ไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามอัตราในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่มีการแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง 

ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่นเปน 

อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ใหบุคคลดังกลาวไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามวรรคหนึ่ง

หรือเงินเดือนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตนสังกัด  แตเพียงทางเดียว 

มาตรา ๕ ใหกรรมการนโยบายได รับคาตอบแทนเปนเบี้ ยประชุม เปนรายเดือน 

ในอัตราเดือนละสามหมื่นบาท  ในกรณีของประธานกรรมการนโยบายใหไดรับคาตอบแทนเปน 

เบี้ยประชุมเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการนโยบายมีสิทธิไดรับ 

ใหกรรมการบริหารอื่นไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 

สองหมื่นบาท 
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มาตรา ๖ ใหประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่น 

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลหรือการประกันสุขภาพตามที่จายจริงในอัตราเบี้ยประกันคนละไมเกิน 

สามหมื่นบาทตอป 

ใหนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและระเบียบ

กระทรวงการคลังซ่ึงออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับแกคารักษาพยาบาลของ

ประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่น  ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

โดยอนุโลม 

มาตรา ๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบาย    กรรมการนโยบาย  และกรรมการ 

บริหารอื่น  ซ่ึงขอรับการประกันสุขภาพเปนผู ซ่ึงไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ  ใหไดรับการชดเชย 

คารักษาพยาบาลจากการประกันสุขภาพกอน  และมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

จากทางราชการ  เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสวนราชการเจาสังกัดที่ผูนั้นรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญอยู 

มาตรา ๘ ใหประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่น 

มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ใหนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลัง 

ซ่ึงออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับแกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

โดยอนุโลม  โดยใหประธานกรรมการนโยบายไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา

และใหกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารอื่นไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับอธิบดีหรือเทียบเทา 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้   คําวา  “การเดินทาง”  ใหหมายถึง 

การเดินทางไปปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการบริหาร

มอบหมาย  ไมวาภายในประเทศหรือตางประเทศ 

มาตรา ๙ ประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่น 

ซ่ึงดํารงตําแหนงไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณมีสิทธิไดรับบําเหน็จตอบแทนเปนเงินซ่ึงจายคร้ังเดียว 

เมื่อพนจากตําแหนงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ออกตามวาระ 

(๒) ลาออก  
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ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ใหนําอัตราคาตอบแทนทายพระราชกฤษฎีกาคูณดวย

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

การนับระยะเวลาดํารงตําแหนงเพื่อคํานวณบําเหน็จตอบแทนตามวรรคหนึ่งนั้น  ใหนับแต

วันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงจนถึงวันที่ส้ินสุดการปฏิบัติหนาที่โดยใหนับจํานวนปรวมทั้งเศษ 

ของปดวย  การคํานวณเศษของปที่เปนเดือนหรือเปนวันใหเปนปนั้น  ใหนําเศษที่เปนเดือนหารดวย 

สิบสอง  และเศษที่เปนวันหารดวยสามสิบไดผลลัพธเทาใดจึงหารดวยสิบสอง  ในการคํานวณใหใช

ทศนิยมสองตําแหนง  และใหนําจํานวนที่คํานวณไดมารวมกันเปนระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงซ่ึงเปน

จํานวนป 

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เปนสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไมได 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบาย   กรรมการนโยบาย  หรือกรรมการบริหารอื่น   

พนจากตําแหนงเพราะเหตุถึงแกความตาย  ไมวาผูนั้นจะดํารงตําแหนงครบหนึ่งปบริบูรณหรือไม   

ใหจายบําเหน็จตอบแทนเปนเงินซ่ึงจายคร้ังเดียวตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  โดยใชเกณฑคํานวณ

ตามมาตรา  ๙  วรรคสองและวรรคสาม  โดยอนุโลม  ใหแกทายาทโดยธรรมซึ่งเปนผูมีสิทธิรับมรดก

ของผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๑ ใหประธานกรรมการนโยบายชั่วคราวและกรรมการนโยบายชั่ วคราว 

ในคณะกรรมการนโยบายที่ไดรับแตงต้ังตามมาตรา   ๕๘  แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียง 

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มีสิทธิไดรับคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้  นับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง  

มาตรา ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 

 
 



 

 

 บัญชีอัตราคาตอบแทน 

 ของประธานกรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอื่น  

 ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

 

ตําแหนง 
คาตอบแทน 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ 

สาธารณะแหงประเทศไทย 

 

กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 

แหงประเทศไทย 

 

กรรมการบริหารอื่นองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ 

แหงประเทศไทย 

 

๖๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียง

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย   พ.ศ.  ๒๕๕๑  ไดกําหนดใหมีประธานกรรมการนโยบาย

กรรมการนโยบาย  และกรรมการบริหารอ่ืน  เพ่ือปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ดังกลาว  และโดยที่มาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติใหการกําหนดประโยชนตอบแทนใน 

การปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น  เพ่ือใหประธาน

กรรมการนโยบาย  กรรมการนโยบาย   และกรรมการบริหารอ่ืน  ไดรับคาตอบแทน  เบ้ียประชุม  และ

ประโยชนตอบแทนอ่ืน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


