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ระเบียบรัฐสภา
ว่าด้วยการแต่งตัง้ บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา และอัตราค่าตอบแทนสําหรับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แ ก่สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา แต่ละคน
ในตําแหน่ง จํานวนและอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑ อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๑ อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๒ อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๒ อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๕) ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๕ อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
(๖) ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา จํานวน ๕ อัตรา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการ
แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทํางานทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะทํางานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๒) คณะทํางานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา
(๓) คณะทํางานทางการเมืองของรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๔) คณะทํางานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา
(๕) คณะทํางานทางการเมืองของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๕ คณะทํางานทางการเมืองตามข้อ ๔ ให้มีตําแหน่งและอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
ก. กรณีแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ที่ปรึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) นักวิชาการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
(๓) เลขานุการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
ข. กรณีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ที่ปรึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท
(๒) นักวิชาการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(๓) เลขานุการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่ง ในคณะทํางานทางการเมืองตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้กําหนด โดยคํานึงถึงงบประมาณสําหรับปีงบประมาณนั้น ๆ
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร
และคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภาในแต่ละคณะ ในตําแหน่งและอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
ก. กรณีแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
(๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
(๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
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ข. กรณีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท
(๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท
(๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
จํานวนตํา แหน่งที่ป รึกษาประจําคณะกรรมาธิ การ ผู้ ชํานาญการประจํ าคณะกรรมาธิการ
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาแต่ละคณะ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้กําหนด
โดยคํานึงถึงงบประมาณสําหรับปีงบประมาณนั้น ๆ
ข้อ ๗ การแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้กําหนด
ข้อ ๘ ให้ ก.ร. มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ผู้เชี่ย วชาญประจําตั วสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร ผู้เชี่ย วชาญประจํ าตัวสมาชิ ก
วุฒิสภา ผู้ช่ว ยดําเนินงานของสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิ กวุฒิสภา ที่ปรึกษา
นักวิชาการ และเลขานุการในคณะทํางานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา
ผู้ แ ทนราษฎร และผู้ นํ า ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร ที่ ป รึ ก ษา ผู้ ชํ า นาญการ นั ก วิ ช าการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
เป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี และให้ได้รับค่าตอบแทน
ตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา

