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ระเบียบรัฐสภา
ว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภายิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“พนักงานราชการรัฐสภา” หมายความว่า บุคคลซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจ้างตามสัญญาจ้าง
โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นพนักงานราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาในการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการรัฐสภาตามระเบียบนี้
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานราชการรัฐสภาในการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบนี้
ข้อ ๕ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติ ก.ร. ที่กําหนดให้
ข้าราชการรัฐสภาหรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือ
เป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการรัฐสภามีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการรัฐสภาหรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีกําหนดไว้แล้วโดยเฉพาะ
ในระเบียบนี้ หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประกาศกําหนดให้
พนั ก งานราชการรั ฐ สภาประเภทใดหรื อ ตํ า แหน่ ง ในกลุ่ ม งานลั ก ษณะใดได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
เช่นเดีย วกับข้าราชการรัฐสภาหรือลูกจ้ างในบางเรื่อ ง เพื่อ ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติ งานของ
พนักงานราชการรัฐสภา
ในกรณีที่ ก.ร. เห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐาน
ทั่วไปให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๖ ให้ ก.ร. มีอํานาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๗ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
พนักงานราชการรัฐสภา
ข้อ ๘ พนักงานราชการรัฐสภามีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
เป็นงานประจําทั่วไปของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป
งานวิชาชีพเฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนักงานราชการรัฐสภาพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการรัฐสภาซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
ที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็น
เฉพาะเรื่องของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือมีความจําเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ข้อ ๙ ในการกําหนดตําแหน่งของพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปและพนักงานราชการรัฐสภาพิเศษ
ให้กําหนดโดยจําแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
ก. พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มงานบริการ
(๒) กลุ่มงานเทคนิค
(๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข. พนักงานราชการรัฐสภาพิเศษ ได้แก่ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง ก.ร. อาจกําหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพื่อให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของพนักงานราชการรัฐสภาได้
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการรัฐสภาอาจกําหนดชื่อตําแหน่ง
ในกลุ่มงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการรัฐสภาที่จ้างได้
ข้อ ๑๐ ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการรั ฐ สภา ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่กรณี
ตามข้อ ๑๑
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ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ความใน ก. (๑) ไม่ให้ใช้บังคับแก่พนักงานราชการรัฐสภาชาวต่างประเทศซึ่งส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาจําเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจําเป็นของภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ในกรณีที่เห็นสมควร ก.ร. อาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้น ยกเว้น
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการจ้าง
พนักงานราชการรัฐสภาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกําหนดให้มีพนักงานราชการรัฐสภา
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอาจกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของพนักงาน
ราชการรัฐสภา ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน แต่ต้องไม่เกินหกสิบปี
ในกรณี ที่ ลั ก ษณะงานใดต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมมาเป็ น
เวลานาน ซึ่งไม่อาจหาได้โดยทั่วไปหรือมีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
อาจกําหนดอายุขั้นสูงเกินกว่าหกสิบปีก็ได้
ข้อ ๑๒ ให้ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการรั ฐ สภา
เป็นระยะเวลาสี่ปี เสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรัฐสภาที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๑๓ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภาให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
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ข้อ ๑๔ การจ้ า งพนั ก งานราชการรั ฐ สภาให้ ก ระทํ า เป็ น สั ญ ญาจ้ า งไม่ เ กิ น คราวละสี่ ปี ห รื อ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นของแต่ละส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๕ เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานราชการรัฐสภาให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๑๖ วันเวลาทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจําส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของ
พนักงานราชการรัฐสภาในแต่ละตําแหน่ง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน
หมวด ๒
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั่วคราว และสิทธิประโยชน์
ข้อ ๑๗ การกําหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานราชการรัฐสภา ให้คํานึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักคุณภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามา
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง
(๒) หลักความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม่เหลื่อมล้ํา และไม่เลือกปฏิบัติ
(๓) หลักการจูงใจ การจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ โดยคํานึงถึงค่าครองชีพ
ที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภา และฐานะการคลังของประเทศ
(๔) หลักความสามารถ อัตราค่าจ้างจะจ่ายตามความรู้ความสามารถ ขีดสมรรถนะ และ
ผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๘ อัตราค่าจ้างของพนักงานราชการรัฐสภาให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงาน
ราชการรัฐสภาท้ายระเบียบนี้
พนักงานราชการรัฐสภาในกลุ่มงานใดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใด จะได้รับค่าจ้างจํานวนเท่าใด
ให้เป็นไปตามบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.ร. รับรอง
คุณวุฒิแล้วหรือผู้มีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการรัฐสภาท้ายระเบียบนี้
การกํ า หนดค่ า จ้ า งของพนั ก งานราชการรั ฐ สภากลุ่ ม งานเชี่ ย วชาญเฉพาะ ให้ ส่ ว นราชการ
สังกัดรัฐสภาพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรอง
การได้รับค่าจ้าง โดยคํานึงถึงงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามแผนงาน โครงการ และ
สามารถทําสัญญาได้คราวละหนึ่งปีต่อสัญญาจ้างได้ตามแผนงาน โครงการ
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การกําหนดค่าจ้างของพนักงานราชการรัฐสภากลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการ
ของแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับค่าจ้าง โดยคํานึงถึงงบประมาณของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามแผนงาน โครงการด้วย
ข้อ ๑๙ ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาต้ อ งการว่ า จ้ า งพนั ก งานราชการรั ฐ สภาทั่ ว ไป
ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในตําแหน่งที่ว่าจ้าง ให้ผู้ได้รับการว่าจ้างได้รับการปรับอัตราค่าจ้าง
เพิ่มขึ้นได้ร้อยละห้าต่อทุกประสบการณ์สองปี แต่ต้องไม่เกินห้าช่วง
ข้อ ๒๐ ให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจําปีตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้อ งมีร ะยะเวลาในการปฏิ บัติ ง านในรอบปีง บประมาณที่แ ล้ ว มาไม่น้ อ ยกว่ าแปดเดื อ น
เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
(๒) ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าระดับดี
(๓) การเลื่อนค่าจ้างต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกของฐานค่าจ้างที่ได้รับ
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเลื่อนค่าจ้างประจําปีให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปในสังกัด
ภายในวงเงินร้อยละสี่ของอัตราค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปที่มีอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการคํานวณเพื่อปรับอัตราค่าจ้าง หรือเลื่อนค่าจ้าง หากคํานวณแล้วมีเศษ
ไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
ข้อ ๒๒ พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปผู้ใดผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ให้นําผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒๐ มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างให้แก่
พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปผู้นั้น
ข้อ ๒๓ ให้ พ นั ก งานราชการรั ฐ สภาทั่ ว ไปได้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษเป็ น รายเดื อ นจาก
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภาเจ้ า สั ง กั ด ตามบั ญ ชี ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของ
พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไปท้ายระเบียบนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ ให้พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับการว่าจ้างในตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับกลุ่มงานซึ่งต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่น
สามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท ให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละสองพันบาท แต่เมื่อรวมกับค่าจ้างแล้ว
ต้องไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบห้าบาท
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่จะให้ได้รับอัตราค่าจ้างแตกต่างไปจากที่กําหนดในระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาเสนอ ก.ร. พิจารณา
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ข้อ ๒๖ พนักงานราชการรัฐสภาประเภทใดหรือตําแหน่งในกลุ่มงานใดอาจได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๕) ค่าเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๗) การได้รับรถประจําตําแหน่ง
(๘) สิทธิอื่น ๆ ที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๒๗ ให้ ก.ร. พิ จ ารณาทบทวนอั ต ราค่ า จ้ า งและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนัก งานราชการ
รัฐสภาตามข้อ ๑๘ และข้อ ๒๖ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึง
ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนของภาครัฐและเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
และฐานะการคลังของประเทศ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๘ ให้พนักงานราชการรัฐสภาได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ ๒๙ พนั ก งานราชการรั ฐ สภาอาจได้ รั บ ค่ า ตอบแทนการออกจากงานโดยไม่ มี ค วามผิ ด
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. กําหนด
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๓๐ ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการรัฐสภา ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการรั ฐ สภาทั่ ว ไป ให้ ก ระทํ า ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๒) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการรั ฐ สภาพิ เ ศษ ให้ ก ระทํ า ในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด
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ข้อ ๓๑ พนักงานราชการรัฐสภาผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๐ ให้ถือว่า
สัญญาจ้างของพนักงานราชการรัฐสภาผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแจ้งให้พนักงานราชการ
รั ฐ สภาทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ ท ราบผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ
รัฐสภาผู้นั้น
ข้อ ๓๒ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภารายงานผลการดําเนินการจ้างพนักงานราชการรัฐสภา
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อ ก.ร. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๓๓ พนักงานราชการรัฐสภามีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภากําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๓๔ พนักงานราชการรัฐสภาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กําหนดไว้เป็นข้อห้ามและ
ข้อปฏิบัติที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด
พนักงานราชการรัฐสภาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงาน
ราชการรัฐสภาผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้อ ๓๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดให้
ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๓ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน สําหรับตําแหน่งที่ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภากําหนดวันเวลาการมาทํางาน
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดจนเป็นเหตุให้
ทางราชการได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งร้ า ยแรง สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ ส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภากํ า หนด
การทํางานตามเป้าหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรือ
หนักกว่าโทษจําคุก
(๙) ดูหมิ่น เหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๑๐) การกระทําอื่นใดที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๓๖ เมื่ อ มี ก รณี ที่ พ นั ก งานราชการรั ฐ สภาถู ก กล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็วและ
ต้องให้โอกาสพนักงานราชการรัฐสภาที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในกรณี ที่ ผ ลการสอบสวนปรากฏว่ า พนั ก งานราชการรั ฐ สภาผู้ นั้ น กระทํ า ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีคําสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูลกระทําความผิดให้สั่งยุติเรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารการสอบสวนพนั ก งานราชการรั ฐ สภา ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส่ ว นราชการ
สังกัดรัฐสภากําหนด
ข้อ ๓๗ ในกรณี ที่ ปรากฏว่ าพนั กงานราชการรั ฐสภากระทํ าความผิ ดวิ นั ยไม่ ร้ ายแรงตามที่
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือ
ลดค่าจ้าง ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา
สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ ก.ร. เห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการทางวินัยแก่พนักงาน
ราชการรัฐสภา เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติก็ได้
หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ข้อ ๓๙ สัญญาจ้างพนักงานราชการรัฐสภาสิ้นสุด เมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้
(๕) ครบกําหนดอายุขั้นสูงตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง ก. (๒) ประกอบกับข้อ ๑๑
(๖) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๐
(๗) ถูกไล่ออกเพราะกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๘) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกําหนดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหรือ
ตามสัญญาจ้าง
ข้อ ๔๐ ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการรัฐสภาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด
ข้อ ๔๑ ส่ว นราชการสั ง กัด รัฐสภาอาจบอกเลิ ก สัญ ญาจ้ างกั บพนั กงานราชการรั ฐสภาผู้ ใ ด
ก่อนครบกําหนดตามสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานราชการรัฐสภา
จะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกจ้างได้ เว้นแต่ที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๙
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ข้อ ๔๒ เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอาจสั่งให้พนักงานราชการรัฐสภา
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการรัฐสภา
อ้ า งขอเลิ ก สั ญ ญาจ้ า งหรื อ เรี ย กร้ อ งประโยชน์ ต อบแทนใด ๆ ในการนี้ อาจได้ รั บ ค่ า ล่ ว งเวลาหรื อ
ค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ ๒๖
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการรัฐสภาแล้ว หากในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการรัฐสภาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอาจหักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาไว้เพื่อชําระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ ก.ร. เห็นสมควร อาจกําหนดแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้าง
ตามหมวดนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาปฏิบัติก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕ ผู้ใดเป็นพนักงานราชการตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ อยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานราชการรัฐสภา
ตามระเบียบนี้ต่อไป
บรรดาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ มติ ก.ร. หรือคําสั่งใดที่กล่าวถึงพนักงานราชการ
ตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้หมายความถึงพนักงานราชการรัฐสภา
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๔๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ ให้นําประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๔๗ ในวาระเริ่มแรกให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจัดให้พนักงานราชการรัฐสภาตามข้อ ๔๕
ทําสัญญาตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
ค่ า ตอบแทน สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ต่ า ง ๆ ที่ ผู้ นั้ น เคยได้ รั บ อยู่ เ ดิ ม เว้ น แต่ ร ะยะเวลาจ้ า งของสั ญ ญา
ให้มีระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่ของสัญญาจ้างเดิม
ในกรณีพนักงานราชการรัฐสภาผู้ใดที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเริ่มจ้างผู้นั้นไม่เกินสามสิบวัน
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอาจทําสัญญาโดยใช้ระยะเวลาตามระเบียบนี้ก็ได้
การดําเนินการตามข้อนี้ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับใช้
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ข้อ ๔๘ พนักงานราชการรัฐสภาผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการ
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการ
เพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้นไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังสอบสวนไม่เสร็จ ให้สอบสวนตามระเบียบนั้นต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารสอบสวนหรื อ พิ จ ารณาโดยถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นขณะนั้ น
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่องหรือนําสํานวนเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โดยถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในขณะนั้นและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จ
ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณาตามระเบียบนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา

บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
กลุ่มงานบริการ
อัตรา
ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๐,๒๑๐
๑๐,๔๓๐
กลุ่มงานเทคนิค

อัตรา
ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๔,๙๓๐
๑๑,๒๘๐
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตรา
ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

อัตรา (บาท/เดือน)
๓๔,๗๐๐
๑๐,๐๑๐
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

อัตรา
ขั้นสูง
ขั้นต่ํา

อัตรา (บาท/เดือน)
๔๔,๕๕๐
๑๐,๘๕๐

กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
อัตรา
อัตรา (บาท/เดือน)
ขั้นสูง
๖๘,๓๕๐
ขั้นต่ํา
๒๕,๕๙๐

-๒บัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานราชการรัฐสภาพิเศษ
กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ประเภทที่ปรึกษา
๑. ระดับสากล
๒. ระดับประเทศ
๓. ระดับทั่วไป

อัตรา (บาท/เดือน)
ไม่เกิน ๒๑๘,๔๐๐
ไม่เกิน ๑๖๓,๘๐๐
ไม่เกิน ๑๐๙,๒๐๐

-๓บัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.ร. รับรองคุณวุฒิแล้ว
หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการรัฐสภา
ลําดับ

คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์
๑
๒
๓

๔

๕
๖
๗

๘

๙

๑๐

๑๑

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา ที่มกี าํ หนดระยะเวลาการศึกษา
อบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือ
หนังสืออนุมัติบตั รในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบตั ร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีกําหนดระยะเวลา
การศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน
กับวุฒิบัตร
ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า
ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือปริญญา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีที่มหี ลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
๕ ปี ต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉพาะปริญญาที่ ก.ร. กําหนดให้ได้รับค่าจ้างตามหลักสูตร
๕ ปี
ปริญญาตรีที่มหี ลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
๔ ปี ต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีที่มหี ลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ
กลุ่มงาน
บาท
วิชาชีพเฉพาะ
๒๗,๓๐๐
บริหารทั่วไป
๒๕,๒๐๐
วิชาชีพเฉพาะ
๒๗,๓๐๐

วิชาชีพเฉพาะ

๒๗,๓๐๐

วิชาชีพเฉพาะ
บริหารทั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ

๒๒,๗๕๐
๒๑,๐๐๐
๒๓,๔๓๐

วิชาชีพเฉพาะ

๒๐,๕๔๐

วิชาชีพเฉพาะ

๑๙,๕๐๐

บริหารทั่วไป

๑๘,๐๐๐

บริการ/เทคนิค

๑๓,๘๐๐

-๔-๒ลําดับ

คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว

หรือผู้มีทักษะประสบการณ์
๑๒

๑๓

๑๔

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
๒ ปีต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มี
หลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือเทียบเท่า
กรณีกลุ่มงานเทคนิคที่ต้องใช้ทกั ษะเฉพาะของบุคคล
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการ
เฉพาะ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่
จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ
กลุ่มงาน
บาท
บริการ/เทคนิค
๑๓,๐๑๐

บริการ/เทคนิค

๑๑,๒๘๐

บริการ

๑๐,๔๓๐

-๕บัญชีค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
พนักงานราชการรัฐสภา

อัตรา (บาท/เดือน)

กลุ่มงานบริการ
กลุ่มงานเทคนิค
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐

