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กฎ  ก.ร. 
ว่าด้วยวินยัข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  และมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทาํได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
ก.ร.  จึงออกกฎ  ก.ร.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ร.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  และปฏิบัติ

ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
(๔) ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิ เศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น

ภยันตรายต่อประเทศชาติ  และต้องป้องกันภยันตราย  ซ่ึงจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 
(๕) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ  อุตสาหะ  

เอาใจใส่  และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(๖) ต้องปฏิบัติตามคําส่ังของผู้บังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย 

และระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําให้
เสียหายแก่ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
ทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น  และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว  ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยัน 
ให้ปฏิบัติตามคําส่ังเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๗) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
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(๘) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๙) ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๑๐) ต้องต้อนรับ  และให้ความสะดวกแก่สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

อันเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า  และด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
(๑๑) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(๑๒) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

มิให้เสื่อมเสีย  โดยไม่กระทําการใด ๆ  อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่กระทําการใดอันเป็นข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้ง   

ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้ส่ังให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้อ่ืน 
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(๕) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม  

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(๖) ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใด 

ในพรรคการเมือง 
(๗) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(๘) ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดขี่  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
(๙) ต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 

(๑๐) ต้องไม่ดูหม่ิน  เหยียดหยาม  สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการ

ด้วยกัน  หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทํามิได้ยินยอม
ต่อการกระทํานั้น  หรือทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ  ถือว่าเป็นการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ  ตามข้อ  ๓  (๙) 

(๑) กระทําการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ  เช่น  การจูบ  การโอบกอด  
การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง  เป็นต้น 

(๒) กระทําการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ  เช่น  วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย  พูดหยอกล้อ   
พูดหยาบคาย  เป็นต้น 
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(๓) กระทําการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ  เช่น  การใช้สายตาลวนลาม  การทําสัญญาณ 
หรือสัญลักษณ์ใด ๆ  เป็นต้น 

(๔) การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ  ที่ส่อไปในทางเพศ  เช่น  แสดงรูปลามกอนาจาร   
ส่งจดหมาย  ข้อความ  หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน  เป็นต้น 

(๕) การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดที่ส่อไปในทางเพศ  ซ่ึงผู้ถูกกระทําไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรําคาญ 
ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒  หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ  ๓  ผู้นั้น

เป็นผู้กระทําผิดวินัย 
ข้อ ๖ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย 

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง   
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  

หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๕) ดูหม่ิน  เหยียดหยาม  กดขี่  ข่มเหง  หรือทําร้ายสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการอย่างร้ายแรง 
(๖) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก  โดยคําพิพากษา 

ถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด  ๆ  อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามขอ้  ๒  หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามข้อ  ๓  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยตามกฎ  ก.ร.  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ว่าด้วยวินัยข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ  ก่อนวันที่กฎ  ก.ร.  นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้นตามกรณีกระทําผิด
วินัยที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  ดังกล่าว 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์
ประธานรัฐสภา 
ประธาน  ก.ร. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้  กฎ  ก.ร.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๖๑  กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม  ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ร.  น้ี 


