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กฎ ก.ร.
ว่าด้วยวินยั ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องสนั บสนุน การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุ ข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติ
ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(๔) ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ น หน้ า ที่ พิ เ ศษที่ จ ะสนใจและรั บ ทราบเหตุ ก ารณ์ เ คลื่ อ นไหวอั น อาจเป็ น
ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องป้องกันภยันตราย ซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
(๕) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ
เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(๖) ต้อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง สั่ ง ในหน้ า ที่ ร าชการโดยชอบด้ว ยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้
เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือ
ทัน ทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญ ชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็น แล้ ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืน ยั น
ให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๗) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
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(๘) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๙) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๑๐) ต้ อ งต้ อ นรั บ และให้ ค วามสะดวกแก่ ส มาชิ ก รั ฐ สภาและประชาชนผู้ ติ ด ต่ อ ราชการ
อันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย
(๑๑) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๑๒) ต้อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตน และรั ก ษาเกี ย รติ ศัก ดิ์ ข องตํา แหน่ ง หน้า ที่ ร าชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องไม่กระทําการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้อ งไม่ ร ายงานเท็ จ ต่ อ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชา การรายงานโดยปกปิด ข้ อ ความที่ค วรต้ อ งแจ้ ง
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น การกระทํ า การข้ า มผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๖) ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือดํารงตําแหน่งอื่น ใด
ในพรรคการเมือง
(๗) ต้องไม่เป็น กรรมการผู้จัด การ หรือผู้จัด การ หรือดํ ารงตําแหน่งอื่น ใดที่มี ลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๘) ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(๙) ต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
(๑๐) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ติดต่อราชการ
ข้อ ๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการ
ด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทํามิได้ยินยอม
ต่อการกระทํานั้น หรือทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ ถือว่าเป็นการกระทําอัน เป็นการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ตามข้อ ๓ (๙)
(๑) กระทําการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด
การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
(๒) กระทํ า การด้ว ยวาจาที่ ส่ อไปในทางเพศ เช่น วิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ ร่า งกาย พู ด หยอกล้ อ
พูดหยาบคาย เป็นต้น
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(๓) กระทําการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทําสัญญาณ
หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เป็นต้น
(๔) การแสดงหรือสื่อสารด้ว ยวิธีการใด ๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร
ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
(๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทําไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรําคาญ
ข้อ ๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๓ ผู้นั้น
เป็นผู้กระทําผิดวินัย
ข้อ ๖ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยีย ดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทําร้ายสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้ติด ต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง
(๖) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก โดยคําพิพ ากษา
ถึงที่สุด ให้จําคุกหรือให้รับโทษที่ห นักกว่าโทษจําคุก เว้น แต่เป็น โทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามข้อ ๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยตามกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่าด้วยวินัยข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ ก่อนวันที่กฎ ก.ร. นี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้นตามกรณีกระทําผิด
วินัยที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. ดังกล่าว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา
ประธาน ก.ร.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๑ กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.ร. นี้

