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ระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๒) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๓) ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการข้าราชการรัฐสภา”  หมายความว่า  กรรมการข้าราชการรัฐสภาใน  ก.ร.  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา”  หมายความว่า  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาในคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการรัฐสภาที่  ก.ร.  แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  

หรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  หรือโดยมติของ  ก.ร.  และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งและกําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ไว้โดยระเบียบ
รัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการ   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  

หรือโดยประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  หรือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง   
และให้หมายความรวมถึงคณะทํางานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาแต่งตั้ง 

“อนุกรรมการ”  หมายความว่า  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ   
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ”  หมายความว่า  ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
ข้อ ๕ ให้กรรมการข้าราชการรัฐสภาได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุม

กรรมการข้าราชการรัฐสภาท้ายระเบียบนี้  และให้ได้รับเบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม 
ข้อ ๖ ให้อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุม

อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาท้ายระเบียบนี้  และให้ได้รับเบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม 
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ในกรณีที่  ก.ร.  เห็นสมควรให้อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาคณะใดได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายครั้ง
ตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุม  หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  ก็ได้  และให้นําข้อ  ๙  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ให้กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ  หรือเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการ  ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามบัญชีอัตราเบ้ียประชุมหมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  
โดยให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมไม่เกินหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม 
ไม่เกินสองคน 

ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย  ให้เบิก 
เบ้ียประชุมได้เพียงตําแหน่งเดียว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้  ให้ผู้ซึ่งทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ให้ได้ รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการนั้น  และให้นําข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๙ กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ  คณะหนึ่ง  ให้ได้รับเบ้ียประชุม
สําหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  นั้น  แล้วแต่กรณี  เพียงคร้ังเดียวในวันหนึ่ง   

ในกรณีที่กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ  ตามวรรคหน่ึงนั้น  มีการประชุม
ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน  ให้ได้รับเบ้ียประชุมในวันนั้นไม่เกินสองครั้ง 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการรัฐสภา  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  กรรมการ   
หรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่น 
เข้าร่วมประชุมแทนโดยทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย  ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  กรรมการ  หรืออนุกรรมการ   
แทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ  และให้นับเป็นองค์ประชุม  ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเช่นเดียวกับ
กรรมการข้าราชการรัฐสภา  อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  กรรมการ  หรืออนุกรรมการ  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กฎหมาย  กฎ  กฎ  ก.ร.  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ออก
ตามกฎหมาย  กําหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการตามท่ีกําหนดไว้  
โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว  ให้กรรมการ  เลขานุการ   
หรือผู้ช่วยเลขานุการซึ่งได้รับแต่งตั้งที่ไม่ใช่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ได้รับเบ้ียประชุมตามอัตราเบ้ียประชุม  หมายเลข  ๑  ท้ายระเบียบนี้  และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๗  ต้องมีกรรมการ 
หรืออนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการท้ังหมด  จึงจะเป็น
องค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้  ก.ร.  มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 



บัญชีอัตราเบีย้ประชุมของกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
ตําแหน่ง อัตราเบีย้ประชุม (บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ ๒๐,๐๐๐ 
รองประธานกรรมการ ๑๘,๐๐๐ 

กรรมการ ๑๖,๐๐๐ 
 

บัญชีอัตราเบีย้ประชุมของอนุกรรมการขา้ราชการรัฐสภา 

ตําแหน่ง เบี้ยประชุม (บาท/เดือน) 
ประธานอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา ๗,๕๐๐ 

อนุกรรมการขา้ราชการรัฐสภา ๖,๐๐๐ 
 

บัญชีอัตราเบีย้ประชุม หมายเลข ๑ 

ตําแหน่ง อัตราเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 
ประธานอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  

หรือประธานกรรมการ 
๒,๐๐๐ 

รองประธานอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
หรือรองประธานกรรมการ 

๑,๘๐๐ 

อนุกรรมการขา้ราชการรัฐสภาหรือกรรมการ ๑,๖๐๐ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือคณะกรรมการ 
๑,๖๐๐ 

ประธานอนุกรรมการ ๑,๒๕๐ 
อนุกรรมการ ๑,๐๐๐ 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ในคณะอนุกรรมการ 

๑,๐๐๐ 

 

 
 


