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กฎ ก.ร.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด
ให้ได้รับเงิน เดือนตามตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น ในขั้น ต่ําของระดับเงิน เดือนสําหรั บ
ตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ที่ได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่ง ก.ร. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และ ก.ร. กําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับ
ในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งประเภท
สายงาน ระดับ และอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด
(๒) ผู้นั้น มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ย วข้องกั บตําแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง และ ก.ร. กําหนด
เงิน เดือ นที่ค วรได้รับในตําแหน่ง ประเภท สายงาน ระดั บ และอัต รานั้ น ไว้แ ล้ ว ให้ ได้รับเงิน เดือ น
ตามตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด
(๓) ผู้นั้น ได้รับปริญ ญาหรือประกาศนีย บัต รวิชาชีพ เพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ซึ่ ง ก.ร. รับรองว่ า
ปริญญาหรือประกาศนีย บัต รวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น นั้น เป็น คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่
ก.ร. กําหนดตาม (๑) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นจาก
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ า จะต้ อ งดํ า รงตํ า แหน่ ง ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง โดยใช้ วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
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(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(ง) ผู้ได้รั บคุณ วุฒิเ พิ่มขึ้ นและเป็น คุณ วุ ฒิที่ ก.ร. กําหนดให้เป็น คุณ วุ ฒิที่ใ ช้คัด เลือ ก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
(๔) ผู้นั้น ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท ระดับ สายงานที่ ก.ร. กําหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และอั ต ราเงิน เดือนที่จ ะได้รับหลังผ่านการทดลองปฏิบัติร าชการไว้แ ล้ว ให้ได้รับ เงิน เดือ น
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่ ก.ร. กําหนด
(๕) ภายใต้บังคับข้อ ๔ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดิมหรือต่างประเภทในระดับใด
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม เว้นแต่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับใดแต่เงินเดือนเดิม
ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ําของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง
(๖) ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ย วชาญ หรื อทรงคุ ณ วุ ฒิ หรื อตํา แหน่งประเภททั่ว ไประดั บทัก ษะพิเศษตามหลัก เกณฑ์ วิธี การ
และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนดตามมาตรา ๔๐ ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าค่ากึ่งกลางของเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของระดับที่ได้รับแต่งตั้งในอัตราที่ ก.ร. กําหนด
ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้รบั แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ได้รับ
เงินเดือนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
ข้อ ๔ ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวยังมีผลใช้บังคับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ถ้าเงินเดือนที่ได้รับต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมและไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําชั่วคราว
ข้อ ๕ กรณีอื่นนอกจากที่ได้กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. นี้ ให้เสนอ ก.ร. พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พลเอก ธีรเดช มีเพียร
ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา
ประธาน ก.ร.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๖ กําหนดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญไว้ ๔ ประเภท ได้แก่ ตําแหน่งประเภท
บริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภทวิชาการ และตําแหน่งประเภททั่วไป และมาตรา ๒๗
กําหนดระดับตําแหน่งให้สอดคล้องกับประเภทตําแหน่งทั้ง ๔ ประเภทไว้ ประกอบกับมาตรา ๓๑ กําหนดให้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่าํ ขัน้ สูง
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด
จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. ดังนั้น เพื่อให้การรับ
เงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สอดคล้อ งกับ การกําหนดตําแหน่ง ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
และเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือน จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ร. นี้

