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(๑) ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๑ อัตรา 
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท 

(๒) ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา จ านวน  ๑ อัตรา ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒ อัตรา 
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๔) ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒ อัตรา ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๕)๒ ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๕ อัตรา  
ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๖)๓ ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๕ อัตรา ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็นคณะท างานทางการเมือง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะท างานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร  
(๒) คณะท างานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา 

 

 

๒ ข้อ ๓ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓ ข้อ ๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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(๓) คณะท างานทางการเมืองของรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
(๔) คณะท างานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา 
(๕) คณะท างานทางการเมืองของผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ข้อ ๕๔ คณะท างานทางการเมืองตามข้อ ๔ ให้มีต าแหน่งและอัตรา

ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ปรึกษา  ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 (๒) นักวิชาการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
 (๓) เลขานุการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

จ านวนต าแหน่งในคณะท างานทางการเมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้ก าหนด โดยค านึงถึง
งบประมาณส าหรับปีงบประมาณนั้น ๆ 

ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ให้มีการแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาในแต่ละคณะ  
ในต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 

ก. กรณีแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๑) ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

(๒) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 
๔ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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(๓) นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท 

(๔) เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

ข. กรณีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๑) ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท  

(๒) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน   
ในอัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท 

(๓) นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๔) เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท 

จ านวนต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการประจ า
คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจ า
คณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาแต่ละคณะ ให้ประธาน    
สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้ก าหนด โดยค านึงถึง
งบประมาณส าหรับปีงบประมาณนั้น ๆ  
 ข้อ ๗ การแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการด ารง
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๘ ให้ ก.ร. มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี ่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๙ ให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ ประจ าตั วสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษา นักวิชาการ และเลขานุการในคณะท างาน
ทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และ
เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภา ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
แล้วแต่กรณี และให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๔ 

 นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ 
 ประธานรัฐสภา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




