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ระเบียบรัฐสภา
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีร ะเบียบรัฐสภาว่าด้ว ยเบี้ยประชุมกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า กรรมการข้าราชการรัฐสภาใน ก.ร. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
“อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาที่ ก.ร. แต่งตั้ง และให้หมายความรวมถึงกรรมการในคณะกรรมการที่ ก.ร. แต่งตั้ง
และกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมาย
หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง โดยประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และให้หมายความรวมถึง
คณะทํางานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาแต่งตั้ง
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ข้อ ๔ ให้กรรมการข้าราชการรัฐสภา ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ตามบัญชีอัตราเบี้ย
ประชุมกรรมการข้าราชการรัฐสภาท้ายระเบียบนี้ และให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่ได้ร่วมประชุม
ข้อ ๕ อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ ก.ร. แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
จะให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน หรือจะให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ให้เป็นตามที่ ก.ร. กําหนด
ตามบัญชีอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ได้รับเบี้ยประชุมเป็น รายเดือน ให้ได้รับเบี้ย ประชุมเฉพาะ
ในเดือนที่ได้ร่วมประชุม
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ให้กรรมการในคณะกรรมการที่ ก.ร. แต่งตั้ง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามบัญชีอัตรา
เบี้ยประชุม หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ กรรมการที่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมตามบัญชีอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
ให้กรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามบัญชีอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา ได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ตามบัญชีอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้ โดยให้เลขานุการมีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมไม่เกินหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสามคน
ในกรณีที่อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาผู้ใดเป็นเลขานุการด้วย ให้เบิกเบี้ย ประชุมได้เพีย ง
ตําแหน่งเดียว
ข้อ ๗ ให้ ก รรมการ อนุ ก รรมการ เลขานุ ก ารและผู้ช่ ว ยเลขานุ ก ารในคณะกรรมการ
หรือเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามบัญชีอัตรา
เบี้ย ประชุมหมายเลข ๒ ท้า ยระเบี ย บนี้ โดยให้เ ลขานุการมี สิท ธิ ได้รั บเบี้ย ประชุ มไม่เกิ น หนึ่ งคน
และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสามคน
ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้เบิกเบี้ยประชุม
ได้เพียงตําแหน่งเดียว
ข้อ ๘ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ ให้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม เช่ น เดี ย วกั บ ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการนั้น และให้นําข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการหรื อ ประธานอนุ ก รรมการไม่ สามารถร่ว มประชุม ได้
ให้ผู้ซึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธาน
อนุกรรมการตามข้อ ๗ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา กรรมการ และอนุกรรมการ คณะหนึ่ง ที่มีสิท ธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ นั้น แล้วแต่กรณี เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการข้าราชการรัฐสภา อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา กรรมการ
หรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมแทนโดยทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการข้าราชการรัฐสภา อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา กรรมการ หรืออนุกรรมการ
แทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ และให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเช่นเดียวกับ
กรรมการข้าราชการรัฐสภา อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา กรรมการ หรืออนุกรรมการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบกําหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ตั้ง คณะกรรมการเพื่อดําเนิน กิจการตามที่กําหนดไว้ ให้หัว หน้าส่วนราชการสังกัด รัฐสภาเสนอ ก.ร.
ให้กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้
เป็นกรณี ๆ ไป
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ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ ๗ ต้องมีกรรมการ
หรืออนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้ ก.ร. มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา

บัญชีอัตราเบี้ยประชุมของกรรมการข้าราชการรัฐสภา
ตําแหน่ง

อัตราเบี้ยประชุม (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
๙,๐๐๐
๘,๐๐๐

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บัญชีอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๑
ตําแหน่ง
ประธานอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา
อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา

เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน
(บาท/เดือน)

เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
(บาท/ครั้ง)

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐

๒,๕๐๐
๒,๐๐๐

-

๑,๒๐๐

บัญชีอัตราเบีย้ ประชุม หมายเลข ๒
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการ

อัตราเบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ (บาท/ครั้ง)
๒,๐๐๐
๑,๘๐๐
๑,๖๐๐
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐
๑,๓๕๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐

