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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  

ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ประธานรัฐสภา”  หมายความว่า  ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“รองประธานรัฐสภา”  หมายความว่า  รองประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
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“ก.ร .”  หมายความว่า   คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการรัฐสภา 

“สภาผู้แทนราษฎร”  หมายความว่า  สภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“วุฒิสภา”  หมายความว่า  วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“รัฐสภา”  หมายความว่า  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๕ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ก.ร.  จะออกระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภา

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและ
ข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติก็ได้ 

ระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามวรรคสอง  ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖ ให้มีส่วนราชการสงักัดรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(๓) ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ส่วนราชการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  เป็นนิติบุคคลและมีอิสระในการบริหารงานบุคคล

การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา 

มาตรา ๗ การจัดตั้ง  และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการ
ตามมาตรา  ๖  (๓)  ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

การรวม  การโอน  หรือการยุบส่วนราชการตามมาตรา  ๖  ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
มาตรา ๘ การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา  ๖  ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง 

ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่  ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการ  พนักงานราชการ 
หรอืลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ทําเป็นประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ  การโอนอํานาจหน้าที่ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซ่ึงส่วนราชการที่มีอยู่เดิม  การโอนข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  
งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย  แล้วแต่กรณี  โดยให้ประธานรัฐสภา 
เป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๙ การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา  ๖  ให้ทําเป็นประกาศรัฐสภาโดย 
ความเห็นชอบของ  ก .ร.   และในกรณีที่ชื่อตําแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไป 
ให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในประกาศรัฐสภาด้วย 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๐ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการประจํา

ทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร  มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ
และลูกจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  และให้มี 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได้ 

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าที่ 
ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกําหนดหรือมอบหมาย 

ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และผู้ช่วยเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

มาตรา ๑๑ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ เ ก่ียวกับราชการประจําทั่วไป 
ของวุฒิสภา  มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง  และรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา  และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยส่ังและ 
ปฏิบัติราชการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได้ 

รองเลขาธิการวุฒิสภาและผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการวุฒิสภา
กําหนดหรือมอบหมาย 

ให้เลขาธิการวุฒิสภา  รองเลขาธิการวุฒิสภา  และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา  เป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ 

มาตรา ๑๒ การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  หรือส่วนราชการตามมาตรา  ๖  (๓)  ให้ทําเป็นประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบ 
ของ  ก.ร.  และให้ระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศรัฐสภาด้วย 

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งอาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบสํานัก 

ในกรณีที่มีความจําเป็นจะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสอง 
ก็ได้ 
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ส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสาม  ให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ 
ของส่วนราชการนั้น ๆ  โดยให้มีผู้อํานวยการสํานัก  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายใน  และกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ภายในตามมาตรานี้ 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๑๓ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามมาตรา   ๖  เสนองบประมาณรายจ่าย 

ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามมาตรา  ๖  ไว้ใน 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ในการนี้  คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามมาตรา  ๖  ไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็ได้  และในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าว  คณะรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา   
หรือคณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้อง  อาจขอให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามมาตรา  ๖  เข้าชี้แจง 
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๔ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามมาตรา  ๖  เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๑๕ ให้   ก .ร .   มี อํานาจออกระเบี ยบรัฐสภาหรือประกาศรั ฐสภาเ ก่ียว กับ 
การบริหารงานทั่วไป  การงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินการอ่ืนของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา  โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหน่งของประธานรัฐสภา  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  และข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

(๒) การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา   
สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  กรรมาธิการของสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  รวมทั้งกําหนดอัตราค่าตอบแทน 

(๓) การกําหนดอัตราเบ้ียประชุม  ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ  ก.ร .  
คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  และคณะกรรมการอ่ืน ๆ  รวมทั้งให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติ
ราชการใด ๆ 
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(๔) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(๕) การกําหนดวิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราค่าจ้างในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้าง 

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย  การกําหนดวันเวลาทํางาน  

วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําปี  การลาหยุดราชการ  ค่าตอบแทนพิเศษ  ค่าครองชีพ

ชั่วคราว  และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนของพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา 

(๖) วางระเบียบปฏิบัติราชการ  เพื่อให้การบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาเป็นไปโดยรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 

ระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๖ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําหน้าที่รักษา 

ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา  และให้มีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา 

มาตรา ๑๗ ในวาระเริ่มแรก  ให้นํากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังใดที่ใช้บังคับแก่

ข้าราชการพลเรือน  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้าง  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภา  พนักงานราชการ  

หรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบข้าราชการรัฐสภา  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามมาตรา  ๑๕  

ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘ บรรดาอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการตามที่

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังใดกําหนดว่าเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี  ให้เป็นอํานาจของ  

ก.ร.  เฉพาะที่เก่ียวกับราชการของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือ

ประกาศรัฐสภาตามมาตรา  ๑๕  ใช้บังคับ 

บรรดาอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังใดกําหนดว่าเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีให้เป็นอํานาจของประธานรัฐสภา  

อํานาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้เป็นอํานาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรสําหรับสํานักงานเลขาธิการสภา
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ผู้แทนราษฎร  หรือของประธานวุฒิสภาสําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  หรือของประธานรัฐสภา

สําหรับส่วนราชการตามมาตรา  ๖ (๓)  และอํานาจของปลัดกระทรวงให้เป็นอํานาจของเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร  เลขาธิการวุฒิสภา  หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา  ๖  (๓)  เฉพาะที่เก่ียวกับราชการ

ของส่วนราชการในสังกัด  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามมาตรา  ๑๕  ใชบั้งคับ 

มาตรา ๑๙ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และผู้ช่วย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และเลขาธิการวุฒิสภา   

รองเลขาธิการวุฒิสภา  และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และเลขาธิการวุฒิสภา  รองเลขาธิการวุฒิสภา  และผู้ช่วย

เลขาธิการวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๐ ใ ห้ข้ าร าชการรั ฐสภาสา มัญตํ าแหน่ ง เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภัย 

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๑ บรรดาประกาศรัฐสภา  ระเบียบ  ก.ร.  ประกาศ  ก.ร.  มติ  ก.ร.  หรือคําส่ัง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหรือใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  

จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภา  ประกาศรฐัสภา  มติ  ก.ร.  หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  

ลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ไปเป็นของสํานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบ 

ปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  และมีบทบัญญัติบางประการ 

ไม่สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาสอดคล้องกับ

การบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรปรบัปรุงกฎหมายดังกล่าว  โดยกําหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน  และกําหนดให้ ก.ร. มีอํานาจออกระเบียบรัฐสภา  หรือประกาศ

รัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  การงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  และการดําเนินการอื่นของ 

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


