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- ร่าง พระราชบัญญัติ
เงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม
พ.ศ. ....
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.............................................................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง ของข้าราชการ
พลเรือนกลาโหม
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ เงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง ของ
ข้าราชการพลเรือนกลาโหมพ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ..................................... เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการพลเรือนกลาโหม” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามกฎหมายว่า
ด้วยจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหมมีดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
รองหัวหน้าส่วนราชการ และตาแหน่งอื่น ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหาร
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่ ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านอานวยการ ปฏิบัติราชการใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ รองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งมิใช่ตาแหน่งตาม(๑)
และตาแหน่งอื่น ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
(๔) ตาแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด เพื่อปฏิ บัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม
(๕) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด

๒มาตรา ๖ ระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม มีดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการ มีระดับดังนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตาแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย มีดังนี้
(ก) ประเภทครู ได้แก่ ตาแหน่งที่ปฏิบัติห น้าที่ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม มีระดับดังนี้
๑) ครู
๒) ครูชานาญการ
๓) ครูชานาญการพิเศษ
๔) ครูเชี่ยวชาญ
๕) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
(ข) ประเภทคณาจารย์ ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นการสอนหรื อ วิ จั ย ใน
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ให้การศึกษาหรือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา มี
ระดับดังนี้
๑) อาจารย์
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓) รองศาสตราจารย์
๔) ศาสตราจารย์
(๕) ตาแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ

-๓มาตรา ๗ ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือนตามตาแหน่งในประเภทใด ระดับใด
ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชี
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้าราชการพลเรือนกลาโหมอาจได้รับเงินประจาตาแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจา
ตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใดจะได้รับเงินประจาตาแหน่งตามบัญชี
อัตราเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
เงิน ประจ าตาแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ และกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
ในกรณีที่ ส มควรปรับ อัตราเงิ นเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าการปรับอัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นการปรับเพิ่ม ร้อยละเท่ากันทุกอัตรา
และไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่ ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาเพื่อการนั้น
แล้ว การปรับให้กระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว เป็นบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตรา
ดังกล่าวหากทาให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวให้เพิ่มขึ้น
เป็นสิบบาทและมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้เข้ากับระดับและชั้นใด แล้วแต่
กรณีตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนกลาโหมตามวรรคหนึ่งและวรรคหกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารที่ ก ระทรวงกลาโหมก าหนด และให้ มี ผ ลเป็ น การแก้ ไ ขชั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นกลาโหม
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม กระทรวงกลาโหมอาจกาหนดให้ข้าราชการ
พลเรือนกลาโหมได้รับการเยียวยา โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ
ไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๘ การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๙ ข้ า ราชการพลเรื อ นกลาโหม อาจได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ป ระจ าอยู่ ใ น
ต่างประเทศ หรือตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มผู้ชานาญงาน และเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือตามที่กาหนด
โดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงกลาโหมตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

-๔ข้าราชการพลเรือนกลาโหมอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐ ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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หลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม
พ.ศ. ....
---------------------------------หลักการ
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และสิ ทธิประโยชน์
ของข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นการเฉพาะ

เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖ บัญญัติ
ให้ข้าราชการกระทรวงกลาโหม แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน
กลาโหม โดยการกาหนดตาแหน่ง การบรรจุการแต่งตั้ง การปรับตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนการบังคั บ
บัญชา วินัยและการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์การร้องทุกข์และ
การอื่นใดตามที่จาเป็นเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา สาหรับอัตราเงินเดือน
อัตราเงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน
กลาโหม ให้นาบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่งหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการกาหนดให้มี
อัตราเงิน เดือนและอัตราเงิน ประจาตาแหน่งของข้า ราชการพลเรือนกลาโหมเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง ประกอบกับตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มิได้บัญญัติเรื่องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหมไว้แต่
อย่างใด กระทรวงกลาโหมจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

