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ระเบียบรัฐสภา
ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรักษาราชการแทน
ข้อ ๔ ในกรณีที่ประธานรัฐสภาไม่อาจปฏิบัติร าชการได้ให้รองประธานรัฐสภาเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีประธานวุฒิสภา หรือประธานวุฒิสภาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองประธาน
วุฒิสภาคนที่หนึ่งเป็น ผู้รักษาราชการแทน ถ้ารองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้รองประธานวุฒิสภาคนที่สองเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้อ ๕ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แ ทนราษฎร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ร องเลขาธิ การสภาผู้ แ ทนราษฎรเป็น ผู้รั กษาราชการแทน ถ้า มีร องเลขาธิ การสภา
ผู้แทนราษฎรหลายคน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือข้าราชการรัฐสภา
สามัญในส่วนราชการนั้นซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานักหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา หรือมีแ ต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ร อง
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการวุฒิสภาหลายคน ให้ประธานวุฒิสภา
แต่งตั้งรองเลขาธิการวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา
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หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานวุฒิสภา แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาหรือข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในส่วนราชการนั้นซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานักหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือรองเลขาธิการ
วุฒิส ภา หรือ มีแ ต่ไม่ อาจปฏิ บัติ ราชการได้ เลขาธิการสภาผู้แ ทนราษฎร หรือเลขาธิ การวุฒิ สภา
แล้ว แต่กรณี จะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา หรือข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในส่วนราชการนั้น ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัว หน้าส่ว นราชการภายในระดับสํานัก
หรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ ๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติ ร าชการได้ เลขาธิ การสภาผู้แ ทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิ สภา แล้ว แต่กรณี จะแต่งตั้ ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในส่วนราชการนั้น ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับ
สํานักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ ๘ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามระเบียบนี้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่ง ใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบ
อํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดีย วกับ
ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด
ให้ ผู้ รัก ษาราชการแทนหรื อ ผู้ป ฏิ บัติ ร าชการแทนมี อํ านาจหน้ า ที่เ ป็ น กรรมการหรื อมี อํ านาจหน้ า ที่
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
การปฏิบัติราชการแทน
ข้อ ๙ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น
ที่ผู้ดํ ารงตํา แหน่ งใดจะพึง ปฏิบั ติห รือดํ าเนิ นการตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อบั งคับ ประกาศ
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาในเรื่องนั้นมิได้กําหนดเรื่องการมอบ
อํานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานรัฐสภาอาจมอบอํานาจให้ร องประธานรั ฐสภา เลขาธิการสภาผู้แ ทนราษฎร
หรือเลขาธิการวุฒิสภา
(๒) ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรอาจมอบอํ า นาจให้ ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร
หรือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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(๓) ประธานวุฒิสภาอาจมอบอํานาจให้รองประธานวุฒิสภา หรือเลขาธิการวุฒิสภา
(๔) เลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎรอาจมอบอํ า นาจให้ ร องเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานักหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๕) เลขาธิการวุฒิสภาอาจมอบอํานาจให้รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ช่ว ยเลขาธิการวุฒิสภา
หรือหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานักหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(๖) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการภายในระดั บ สํ า นั ก อาจมอบอํ า นาจให้ ข้ า ราชการในสํ า นั ก
ได้ตามระเบียบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา กําหนด
การมอบอํานาจตามข้อนี้ให้ทําเป็นหนังสือ
ข้อ ๑๐ เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น โดยผู้มอบ
อํ า นาจจะกํ า หนดให้ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจมอบอํ า นาจให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อื่ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทนต่ อ ไป
โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อํานาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๑๑ ในการมอบอํานาจ ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่สมาชิก
รัฐสภาและประชาชน ความรวดเร็ว ในการปฏิบัติร าชการ การกระจายความรับผิด ชอบตามสภาพ
ของตํ า แหน่ ง ของผู้ รั บ มอบอํ า นาจ และผู้ รั บ มอบอํ า นาจต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจ
ตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจดังกล่าว
เมื่อได้มอบอํานาจแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้า ที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับมอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมอบหมาย
หรือ มอบอํา นาจให้ผู้ ดํา รงตํ าแหน่ง อื่น ปฏิบัติ ราชการแทน ให้ ผู้ป ฏิบัติ ร าชการแทนมีอํ านาจหน้า ที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นกําหนดหรือแต่งตั้ง
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าที่
เป็น กรรมการหรือให้มีอํ านาจหน้า ที่เช่ น เดีย วกับ ผู้ดํา รงตํา แหน่ งนั้น ในการปฏิ บัติร าชการแทนด้ว ย
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา

