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ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
เร่ือง   คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 

(ฉบับที่  ๒) 
 

 

โดยที่ไดมีการกําหนดใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนวาดวยการลา  การไดรับคาตอบแทน 
ระหวางลา  การไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน  คาใชจายในการเดินทาง  คาเบี้ยประชุม   
คาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด  ตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาวาดวย 
พนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชนใหแก 
พนักงานราชการดงักลาว  เพื่อใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาถือปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๕  วรรคหนึ่งและวรรคสาม  ขอ  ๑๘  และขอ  ๓๐  ของระเบียบ 
คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการขาราชการ 
ฝายรัฐสภาจึงกําหนดสิทธิประโยชนของพนักงานราชการไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  เร่ือง  คาตอบแทน 
และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  (ฉบับที่  ๒)” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“ป”   หมายความวา  ปงบประมาณ  (๑  ตุลาคม  -  ๓๐  กันยายน) 
ขอ ๔ พนักงานราชการมีสิทธิการลาในประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
(๑) การลาปวย  มีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง  การลาปวยต้ังแต  ๓  วันข้ึนไป  ผูมีอํานาจอนุญาต 

อาจสั่งใหมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลาหรือประกอบการพิจารณา 
อนุญาตก็ได 

(๒) การลาคลอดบุตร  มีสิทธิลาคลอดบุตรได  ๙๐  วัน 
(๓) การลากิจสวนตัว  มีสิทธิลากิจสวนตัวไดปละไมเกิน  ๑๐  วัน 
(๔) การลาพักผอนประจําป  มีสิทธิลาพักผอนปละ  ๑๐  วันทําการ  สําหรับในปแรกที่ไดรับ 

การจางเปนพนักงานราชการยังไมครบ  ๖  เดือน  ไมมีสิทธิลาพักผอน 
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(๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝกวิชาทหาร  เขารับ 
การระดมพล  หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม  ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ทั้งนี้  เมื่อพนจาก 
การเขารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล  ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน  ๗  วัน 

ขอ ๕ พนักงานราชการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้ 
(๑) ลาปวย  ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน  ๓๐  วัน 
(๒) ลาคลอดบุตร  ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน  ๔๕  วัน  อีก  ๔๕  วัน  ใหรับ 

จากสํานักงานประกันสังคม  ทั้งนี้  ตามสิทธิที่เกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
(๓) ลากิจสวนตัว  ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน  ๑๐  วัน 
(๔) การลาพักผอนประจําป  ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน  ๑๐  วัน 
(๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝกวิชาทหาร  เขารับ 

การระดมพล  หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน  ๖๐  วัน 
ในกรณีที่พนักงานราชการเขาทํางานไมถึง  ๑  ป  ใหทอนสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทน  การลากิจ 

สวนตัว  และการลาพักผอน  ลงตามสวนของจํานวนวันที่จาง 
ขอ ๖ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนอื่น ๆ  ดังนี้ 
(๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 พนักงานราชการที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรืออยูปฏิบัติงาน 

ในวันหยุดสุดสัปดาห  หรือในวันหยุดพิเศษ  ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๓๖  โดยอนุโลม 

(๒) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 พนักงานราชการที่ไดรับคําส่ังจากผูมีอํานาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ราชการ   

มสิีทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยอนุโลม 

(๓) คาเบี้ยประชุม 
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 พนักงานราชการที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการหรืออนุกรรมการหรือเลขานุการ  และ 
ผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  แลวแตกรณี  มีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุม   
ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยอนุโลม 

(๔) คาใชจายในการฝกอบรม 
 กรณีที่สวนราชการมีความประสงคที่จะใหพนักงานราชการเขารับการฝกอบรม  สัมมนา 

ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ใหมีสิทธิ 
เบิกคาใชจายในการฝกอบรม  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แกไขเพิ่มเติมได  โดยอนุโลม 

(๕) คาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด 
 ในกรณีที่สวนราชการบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบกําหนดเวลาจาง   

โดยมิใชความผิดของพนักงานราชการดังกลาว  ใหพนักงานราชการผูนั้นไดรับคาตอบแทนการออกจาก 
ราชการโดยไมมีความผิด  ดังนี้ 

 (ก) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ  ๔  เดือน  แตไมครบ  ๑  ป  ใหจาย 
คาตอบแทนเทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

 (ข) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ  ๑  ป  แตไมครบ  ๓  ป  ใหจาย 
คาตอบแทนจํานวนสามเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

 (ค) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ  ๓  ป  แตไมครบ  ๖  ป  ใหจาย 
คาตอบแทนจํานวนหกเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

 (ง) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ  ๖  ป  แตไมครบ  ๑๐  ป  ใหจาย 
คาตอบแทนจํานวนแปดเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

 (จ) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ  ๑๐  ปข้ึนไป  ใหจายคาตอบแทน 
จํานวนสิบเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ 

บทเฉพาะกาล 
 
ขอ ๗ ในระหวางที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนยังไมมีผลใชบังคับกับพนักงานราชการ   

หากในกรณีที่พนักงานราชการปวยเพราะไดรับอันตราย  หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ   
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ใหนําพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ในสวนที่เกี่ยวกับการลามาใชบังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

โภคิน  พลกุล 
ประธาน  ก.ร. 


