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พระราชกฤษฎีกา
คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น
ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดค า ตอบแทนและประโยชน ต อบแทนอื่ น ของประธาน
กรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริ ห ารอื่ น ขององค ก ารกระจายเสี ย ง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๐
แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
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โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เรี ยกว า “พระราชกฤษฎี กาค า ตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่นขององคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“กรรมการบริหารอื่น” หมายความวา กรรมการบริหารอื่นตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไมใชผูอํานวยการหรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารขององคการ
“การประกัน สุขภาพ” หมายความวา การประกัน ภัยที่ใหความคุมครองทางดานการเงิน
เพื่อ ชดเชยคาใชจายตาง ๆ สําหรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลหรือคลินิก หรือเขารับการผาตัด
โดยแพทย ในกรณีเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ
มาตรา ๔ ใหประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามอัตราในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ ตั้งแตวัน ที่มีการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง
ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริห ารอื่น เป น
อาจารยผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใหบุคคลดังกลาวไดรับคาตอบแทนรายเดือนตามวรรคหนึ่ง
หรือเงินเดือนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตนสังกัด แตเพียงทางเดียว
มาตรา ๕ ให ก รรมการนโยบายได รั บ ค า ตอบแทนเป น เบี้ ย ประชุ ม เป น รายเดื อ น
ในอัตราเดือ นละสามหมื่น บาท ในกรณีของประธานกรรมการนโยบายใหไ ดรับคา ตอบแทนเป น
เบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการนโยบายมีสิทธิไดรับ
ใหก รรมการบริ หารอื่ น ได รับ คา ตอบแทนเป น เบี้ ยประชุม เป น รายเดือ นในอั ตราเดือ นละ
สองหมื่นบาท
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มาตรา ๖ ใหประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น
มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลหรือการประกันสุขภาพตามที่จายจริงในอัตราเบี้ยประกันคนละไมเกิน
สามหมื่นบาทตอป
ให นํ า พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลและระเบี ย บ
กระทรวงการคลังซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับแกคารักษาพยาบาลของ
ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น ตามพระราชกฤษฎีกานี้
โดยอนุโลม
มาตรา ๗ ในกรณีที่ ป ระธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการ
บริห ารอื่น ซึ่ งขอรับ การประกั น สุ ขภาพเปน ผู ซึ่ง ได รับเบี้ย หวัด หรื อบํ านาญ ให ได รับ การชดเชย
คารักษาพยาบาลจากการประกันสุขภาพกอน และมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
จากทางราชการ เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสวนราชการเจาสังกัดที่ผูนั้นรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญอยู
มาตรา ๘ ใหประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น
มีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ใหนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลัง
ซึ่งออกตามความในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับแกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น ตามพระราชกฤษฎีกานี้
โดยอนุโลม โดยใหประธานกรรมการนโยบายไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา
และใหกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารอื่นไดรับสิทธิในอัตราเดียวกับอธิบดีหรือเทียบเทา
เพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ คําวา “การเดิน ทาง” ใหหมายถึง
การเดินทางไปปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย ไมวาภายในประเทศหรือตางประเทศ
มาตรา ๙ ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่ น
ซึ่งดํารงตําแหน งไมนอยกวาหนึ่ งปบริบูร ณมีสิทธิ ไดรับบํา เหน็จตอบแทนเปน เงิน ซึ่งจายครั้งเดีย ว
เมื่อพนจากตําแหนงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ลาออก
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ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น ใหนําอัตราคาตอบแทนทายพระราชกฤษฎีกาคูณดวย
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
การนับระยะเวลาดํารงตําแหนงเพื่อคํานวณบําเหน็จตอบแทนตามวรรคหนึ่งนั้น ใหนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจนถึงวันที่สิ้น สุดการปฏิบัติหนาที่โดยใหนับจํานวนปรวมทั้งเศษ
ของปดวย การคํานวณเศษของปที่เปน เดือนหรือเปนวัน ใหเปนปนั้น ใหนําเศษที่เปน เดือนหารดวย
สิบสอง และเศษที่เปนวันหารดวยสามสิบไดผลลัพธเทาใดจึงหารดวยสิบสอง ในการคํานวณใหใช
ทศนิยมสองตําแหนง และใหนําจํานวนที่คํานวณไดมารวมกันเปนระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงซึ่งเปน
จํานวนป
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น เปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย หรือกรรมการบริหารอื่น
พน จากตําแหนงเพราะเหตุถึงแกความตาย ไม วาผูนั้น จะดํ ารงตําแหนง ครบหนึ่งปบ ริบูรณหรือไม
ใหจายบําเหน็จตอบแทนเปนเงินซึ่งจายครั้งเดียวตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง โดยใชเกณฑคํานวณ
ตามมาตรา ๙ วรรคสองและวรรคสาม โดยอนุโลม ใหแกทายาทโดยธรรมซึ่งเปนผูมีสิทธิรับมรดก
ของผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๑ ให ป ระธานกรรมการนโยบายชั่ ว คราวและกรรมการนโยบายชั่ ว คราว
ในคณะกรรมการนโยบายที่ไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียง
และแพรภ าพสาธารณะแห ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ก อ นวัน ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้ใ ช บั ง คั บ
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้ นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง
มาตรา ๑๒ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

บัญชีอัตราคาตอบแทน
ของประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น
ขององคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
ตําแหนง
ประธานกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย

คาตอบแทน
(บาท/เดือน)
๖๐,๐๐๐

กรรมการนโยบายองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย

๕๐,๐๐๐

กรรมการบริหารอื่นองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย

๔๐,๐๐๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียง
และแพร ภ าพสาธารณะแห ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได กํ า หนดให มี ป ระธานกรรมการนโยบาย
กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น เพื่อปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และโดยที่มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญ ญัตินี้ไดบัญ ญัติใหการกําหนดประโยชนตอบแทนใน
การปฏิบัติ หนาที่ข องบุค คลดัง กลาวเป นไปตามที่กํา หนดในพระราชกฤษฎีก า ดังนั้น เพื่อใหประธาน
กรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารอื่น ไดรับคาตอบแทน เบี้ยประชุม และ
ประโยชนตอบแทนอื่น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

