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พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นปีที ่๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 



 ๒ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ 
ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ

ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘  
(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ

ฝ่ายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ประธานรัฐสภา” หมายความว่า ประธาน

รัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“รองประธานรั ฐสภา ” หมายความว่ า  

รองประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
“ก.ร.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
“สภาผู้แทนราษฎร” หมายความว่า สภาผู้แทนราษฎร

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 



 ๓ 

“วุฒิ สภา ” หมายความว่ า  วุ ฒิ สภาตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

“รัฐสภา” หมายความว่า สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๕ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ทั้งนี้  
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ก.ร. จะออกระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการ
ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติก็ได้ 

ระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามวรรคสอง  
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๖ ให้มี ส่ วนราชการสั ง กัด รัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(๓) ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 



 ๔ 

ส่วนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓) เป็นนิติบุคคล
และมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการดําเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

มาตรา ๗ การจัดต้ัง และการกําหนดอํานาจหน้าที่ 
ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๖ (๓) 
ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

การรวม การโอน หรือการยุบส่วนราชการ 
ตามมาตรา ๖ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

มาตรา ๘ การรวมหรือการโอนส่วนราชการ 
ตามมาตรา ๖ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดต้ังส่วนราชการ 
ขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตรา 
ของข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้น 
ให้ทําเป็นประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุอํานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการ การโอนอํานาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายซึ่งส่วนราชการที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้ง



 ๕ 

ทรัพย์ สินและหนี้ สินเอาไว้ ด้วย แล้วแต่กรณี โดยให้ 
ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙ การเปล่ียนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๖ 
ให้ทําเป็นประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบของ ก.ร. และ
ในกรณีที่ชื่อตําแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้น
เปลี่ยนไปให้ระบุการเปล่ียนชื่อไว้ในประกาศรัฐสภาด้วย 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานรัฐสภา 
เป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๐  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร 
มีเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และให้มี 
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ 
และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยส่ัง
และปฏิบัติราชการก็ได้ 

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้ช่วย
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรกําหนดหรือมอบหมาย 



 ๖ 

ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

มาตรา ๑๑  สํานักงานเลขาธิการวุ ฒิสภา 
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของวุฒิสภา  
มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง 
ต่อประธานวุฒิสภา และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการ
วุฒิสภาเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได้ 

รองเลขาธิการวุฒิสภาและผู้ช่วยเลขาธิการ
วุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนด
หรือมอบหมาย 

ให้เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา 
และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภา เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

มาตรา ๑๒ การแบ่ งส่ วนราชการภายใน 
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา หรือส่วนราชการตามมาตรา ๖ (๓) ให้ทําเป็น



 ๗ 

ประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบของ ก.ร. และให้ระบุ
อํานาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศรัฐสภาด้วย 

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งอาจแบ่งส่วนราชการ
ภายในเป็นสํานักหรือส่วนราชการที่ เ รียกชื่ออย่างอ่ืน 
ซึ่งมีฐานะเทียบสํานัก 

ในกรณีที่มีความจําเป็นจะแบ่งส่วนราชการ 
โดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสองก็ได้ 

ส่ วนราชการตามวรรคสองและวรรคสาม  
ให้ มี อํ านาจหน้ าที่ ต า มที่ กํ า หนด ไ ว้ ใ ห้ เ ป็ นหน้ า ท่ี 
ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อํานวยการสํานัก หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายใน 
และกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในตามมาตรานี้ 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานรัฐสภา
เป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๓ ให้ ส่ วนราชการสั งกั ด รั ฐสภา 
ตามมาตรา ๖ เสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา



 ๘ 

ตามมาตรา ๖ ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรี 
อาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาตามมาตรา  ๖  ไว้ ในรายงานการเสนอ 
ร่ า งพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
งบประมาณหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ด้วยก็ได้ และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ดังกล่าว คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะกรรมาธิการที่ เกี่ยวข้อง อาจขอให้ส่วนราชการ 
สังกัด รัฐสภาตามมาตรา ๖  เข้าชี้ แจงเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๔ ให้ ส่ วนราชการสั งกั ด รั ฐสภา 
ตามมาตรา ๖ เป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๑๕ ให้ ก .ร . มีอํานาจออกระเบียบ
รัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินการ
อ่ืนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 



 ๙ 

(๑) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการ
แทนในตําแหน่งของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา และข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

(๒) การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล เ พ่ื อปฏิ บั ติ หน้ า ที่ 
อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติ งานของรั ฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภา และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งกําหนด
อัตราค่าตอบแทน 

(๓) การกําหนดอัตราเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ก.ร. คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา และคณะกรรมการอื่น ๆ รวมทั้ ง 
ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ 

(๔) การบ ริหารจั ดการงบประมาณและ 
การพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(๕) การกําหนดวิธีการ เงื่อนไข และอัตรา
ค่าจ้างในการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและ
การแต่งกาย การกําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดราชการ



 ๑๐ 

ตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี การลาหยุดราชการ 
ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพชั่วคราว และการจัดสวัสดิการ
หรือการสงเคราะห์อ่ืนของพนักงานราชการและลูกจ้าง 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(๖) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหาร
ราชการฝ่ายรัฐสภาเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

ระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๖ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินภายใน
บริเวณรัฐสภา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให้มีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภายในบริเวณรัฐสภา 



 ๑๑ 

มาตรา ๑๗ ในวาระเริ่มแรก ให้นํากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําส่ังใดที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ
พลเรือน พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง  มาใช้บั งคับ 
แก่ข้าราชการรัฐสภา พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภา 
หรือประกาศรัฐสภาตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘ บรรดาอํานาจในการสั่ง การอนุญาต  
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือคําส่ังใดกําหนดว่าเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี 
ให้เป็นอํานาจของ ก.ร. เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการ
ในสังกัดรัฐสภา ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือ
ประกาศรัฐสภาตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ 

บรรดาอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือคํา ส่ังใดกําหนดว่าเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี 
ให้เป็นอํานาจของประธานรัฐสภา อํานาจของรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดให้ เป็นอํานาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร 



 ๑๒ 

สํ าหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
ของประธานวุฒิสภาสําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
หรือของประธานรัฐสภาสําหรับส่วนราชการตามมาตรา ๖ (๓) 
และอํานาจของปลัดกระทรวงให้เป็นอํานาจของเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ตามมาตรา ๖ (๓) เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการ
ในสังกัด ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๕ ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๙ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา และ 
ผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา 



 ๑๓ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๐ ให้ ข้ า ร าชการรั ฐ สภาสามัญ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระราชบัญญัติ
จัดระเบียบปฏิบั ติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ .ศ .  ๒๕๑๘  
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  
เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๑ บรรดาประกาศรัฐสภา ระเบียบ ก.ร. 
ประกาศ ก.ร. มติ ก.ร. หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบปฏิบั ติราชการฝ่ายรัฐสภา  พ .ศ .  ๒๕๑๘  
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภา ประกาศรัฐสภา 
มติ ก.ร. หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ 
เงินงบประมาณของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 



 ๑๔ 

และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป็น
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๓ ให้ประธานรัฐสภารักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ จัดระเบียบปฏิบั ติราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และ
มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภาสอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปล่ียนแปลงไป  
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยกําหนดให้ส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน  
และกําหนดให้ ก.ร. มีอํานาจออกระเบียบรัฐสภา หรือ
ประกาศรัฐสภาเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป การงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินการอื่นของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก  

ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นปีที ่๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 



 
๑๘ 

ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข้ า ราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข้ า ราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๓) พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข้ า ราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๔) พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข้ า ราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 
๑๙ 

(๕) พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข้ า ราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๖) พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข้ า ราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า บุคคล 

ซึ่ ง ไ ด้ รั บการบรรจุ และแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ นข้ า ร าชการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ประธานรัฐสภา” หมายความว่า ประธาน
รัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

“รอ งปร ะธ านรั ฐ สภา” หมายความว่ า  
รองประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  

“ก .ร . ” หมายความว่ า  คณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา 

“รัฐสภา” หมายความว่า สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕ ให้ ป ระธานรั ฐ สภา รั กษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



 
๒๐ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

มาตรา ๖ การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภา
ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของทางราชการ  
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรา ๗ ข้าราชการรัฐสภา มี ๒ ประเภท  
(๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภา

ซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามท่ีบัญญัติไว้ 
ในหมวด ๓ 

(๒) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ 
ข้าราชการรัฐสภาซึ่งรับราชการในตําแหน่งการเมือง 
ของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๔ 

มาตรา ๘ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการ
ตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการลาหยุด
ราชการของข้าราชการรัฐสภา ให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด 



 
๒๑ 

มาตรา ๙ เครื่องแบบของข้าราชการรัฐสภา
และระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของข้าราชการรัฐสภา  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา 

มาตรา ๑๐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สําหรับข้าราชการรัฐสภาให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๑ บําเหน็จบํานาญข้าราชการรัฐสภา
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๒ มาตรฐานทางจริ ยธรรมของ
ข้าราชการรัฐสภา ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ ก.ร. 
กําหนด 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะต้องมี
กลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดขั้นตอน 
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา 

การฝ่ า ฝืนหรื อ ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิด
ทางวินัย 



 
๒๒ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 

   

มาตรา ๑๓ ให้มี คณะกรรมการคณะหนึ่ ง
เรียกว่า “คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา” เรียกโดยย่อว่า 
“ก.ร.” ประกอบด้วย ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ 
รองประธานรัฐสภาเป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ 
ก.พ. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคนซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเลือก
จํานวนสี่คน วุฒิสภาเลือกจํานวนสี่คน และผู้แทนข้าราชการ
รัฐสภาสามัญจํานวนสี่คนซึ่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเอง
จํานวนสองคน และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลือกกันเองจํานวนสองคน 
เป็นกรรมการ  

ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หรือเลขาธิการวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ร. 

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓  
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 



 
๒๓ 

(๑) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดี
หรือตําแหน่งเทียบเท่ามาแล้วหรือเคยดํารงตําแหน่ง
กรรมการข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว 

(๒) ไม่ เ ป็นข้ า ราชการซึ่ ง มี ตํ าแหน่งหรื อ
เงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับเลือกใหม่
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๖ เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่างลงเพราะพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ 
หรือเพราะพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๙ ให้สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติ



 
๒๔ 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ขึ้นแทนภายใน 
ส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่าง หรือวันเปิดสมัยประชุม
รัฐสภา แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับสําหรับ
กรณีที่ตําแหน่งว่างเพราะการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๙ 
และวาระของกรรมการที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือ
เมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกแทน
ตําแหน่งที่ว่างเพราะพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๙  
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

รั ฐสภาอาจเลื อกกรรมการผู้ ทรงคุณวุ ฒิ 
ซึ่งออกจากตําแหน่งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
ได้อีกแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

มาตรา ๑๗ เมื่ อตําแหน่งกรรมการผู้ แทน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญว่างลงเพราะพ้นจากตําแหน่ง 
ตามวาระตามมาตรา ๑๕ หรือเพราะพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา ๒๐ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่



 
๒๕ 

กรณี เลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแทนภายใน 
ส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ซึ่งได้รับเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างเพราะพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา ๒๐ อยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งตนแทน 

กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๘ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือก
ผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการ ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานรัฐสภากําหนด 

มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบั ติหรือมี ลักษณะต้องห้ าม 

ตามมาตรา ๑๔ 



 
๒๖ 

(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการผู้แทนข้าราชการ
รัฐสภาสามัญพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 

ให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๒๑ การประชุมของ ก.ร. ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มี
อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม 
ของ ก.ร. โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง 



 
๒๗ 

มาตรา ๒๒ ให้ ก.ร. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดท้ังการวางแผน
กําลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
รัฐสภาเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทาง 
ในการดําเนินการ 

(๓)  ออกกฎ  ก .ร .  และระเบียบเ ก่ียวกับ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
รวมตลอดทั้งการให้คําแนะนําหรือวางแนวทางในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.ร. เมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการใช้พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งกําหนด
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา 



 
๒๘ 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรอง
คุณวุฒิของผู้ ไ ด้ รับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการรัฐสภา และการกําหนดอัตราเงินเดือน 
หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภท
ตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๖) กํา กับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภา
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อรักษาความเป็นธรรมและ
มาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและ
แก้ไขทะเบียนประวั ติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด และ 
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการรัฐสภา 

(๘) กํ าหนดอั ตราค่ า ธรรม เนี ยม ในการ
ปฏิบั ติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๙) กําหนดเรื่องการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์อ่ืน 
และเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการรัฐสภา 



 
๒๙ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.ร.  

มาตรา ๒๓ ก.ร. มีอํานาจแต่งตั้งอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ร.” เพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 

การประชุมของ อ.ก.ร. ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
   

ส่วนที่ ๑ 
การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

   

มาตรา ๒๔ การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภา
สามัญตามพระราชบัญญัตินี้ให้คํานึงถึงระบบคุณธรรม
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ
ของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์
ของทางราชการ 



 
๓๐ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะ 
ของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง 
และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ 
และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมือง
มาประกอบการพิจารณามิได้ 

(๔) การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วย 
ความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  

(๕) การบ ริ ห า รทรั พย าก รบุ ค คล ต้อ งมี 
ความเป็นกลางทางการเมือง 

มาตรา ๒๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีเสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และความต่อเนื่องในการจัดทําบริการสาธารณะ และ 
ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่ม
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.ร. 



 
๓๑ 

ส่วนที่ ๒ 
การกําหนดตําแหนง่ และการให้ได้รับเงินเดือน 

และเงินประจําตําแหน่ง 
   

มาตรา ๒๖ ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และ
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. กําหนด เป็นตําแหน่งประเภทบริหาร  

(๒) ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ  ไ ด้แ ก่ 
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก ผู้อํานวยการ
กลุ่มงาน และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. กําหนดเป็นตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ 

(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่ง 
ที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ ก.ร. 
กําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น 

(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่ง 
ที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.ร. กําหนด 



 
๓๒ 

มาตรา ๒๗ ระดับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตํ า แหน่ ง ป ร ะ เ ภทบ ริ ห า ร  มี ร ะ ดั บ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับสูง 
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับ

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับสูง 
(๓) ตํ าแหน่ งประ เภทวิ ชาการ  มี ระดั บ

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับปฏิบัติการ 
 (ข) ระดับชํานาญการ 
 (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
 (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 
(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับปฏิบัติงาน 



 
๓๓ 

 (ข) ระดับชํานาญงาน 
 (ค) ระดับอาวุโส 
 (ง) ระดับทักษะพิเศษ 
การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

มาตรา ๒๘ ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
จะมีในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด และเป็นตําแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ร . 
กําหนด โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ความไม่ซ้ําซ้อน และประหยัดเป็นหลัก และต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๒๙ 

มาตรา ๒๙ ให้ ก.ร. จัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและสายงาน
ตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและ 
สายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากันโดยประมาณ 
เป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน 



 
๓๔ 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ระบุชื่อตําแหน่ง
ในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งไว้ด้วย 

มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาตําแหน่งใดบังคับบัญชา
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ในฐานะใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับ
เงินเดือนตามตําแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ 
ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ ดํ า รงตํ าแหน่งประ เภทใด  สายงานใด  
ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ร. 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด 



 
๓๕ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด 
จะได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

เงินประจําตําแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็น
เงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

มาตรา ๓๒ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาการปรับ
เงิน เดือนขั้นต่ํ าขั้ นสู งหรือ เงินประจํ า ตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ให้ ก.ร. พิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนขั้นต่ํ าขั้นสูงหรือ 
เงินประจํ า ตําแหน่ งของข้ าราชการพลเรือนสามัญ 
ตามที่ กําหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยให้กระทําเป็น
ประกาศรัฐสภา และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม และ
ให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและเงินประจําตําแหน่ง 
ตามประกาศรัฐสภาดังกล่าวเป็นเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและ
เงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ 



 
๓๖ 

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่ง 
ตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่ง
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้รับอยู่ เดิมเข้าสู่อัตรา 
ในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ ให้ ก.ร. กําหนดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก .ร. กําหนดตามวรรคสอง ให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุ เบกษาและให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 

มาตรา ๓๓ การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. 
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งในบางสายงานหรือตําแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบท่ี ก.ร. กําหนด 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รับเงินเพิ่ม 
ค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด 



 
๓๗ 

มาตรา ๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์
แก่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบั ติงานด้านกฎหมาย 
ของรัฐสภา ให้มีตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู้และมีประสบการณ์
ในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดินและระบบงาน
ด้านนิติบัญญัติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและ
ติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามความรับผิดชอบ
ของรัฐสภา 

ให้นักกฎหมายนิติบัญญัติได้รับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งในอัตราตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่ง  
การแต่งตั้ ง ให้ ดํารงตําแหน่งนักกฎหมายนิ ติบัญญั ติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ร. กําหนด 

 
 
 



 
๓๘ 

ส่วนที่ ๓ 
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 

   

มาตรา ๓๖ การสร รหา เพื่ อ ใ ห้ ไ ด้ บุ ค คล 
มาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม
และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว 
ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนด 
ในส่วนนี้ 

มาตรา ๓๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 



 
๓๙ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นกรรมการหรือผู้ ดํารงตําแหน่ง 

ที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

 (๓) เป็นคนไร้ ความสามารถ คนเสมือน 
ไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ร.  

 (๔) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ
หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๕) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 

 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก 
หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 



 
๔๐ 

 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก 
เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะ
กระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบ
เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) 
หรือ (๑๑) ก.ร. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ 
แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว 
และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่ มติของ ก .ร . ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้ 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของจํานวนกรรมการ 
ที่มาประชุม การลงมติให้กระทําโดยลับ 

การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ ก.ร. กําหนด  



 
๔๑ 

ในกรณีตามวรรคสอง  ก .ร .  จะยกเว้นให้ 
เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็นการทั่วไปก็ได้ 

มาตรา ๓๘ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด 
ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น 
โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 

มาตรา ๓๙ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งใด 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ 
และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหรือได้รับ
อนุมัติจาก ก.ร. ตามมาตรา ๔๕ ด้วย 



 
๔๒ 

สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ ข. (๑) 
หรือ (๒) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับ
บรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่สอบแข่งขันไ ด้ 
ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือ
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหาร 
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ อาจคัดเลือกบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยไม่ต้อง
ดํา เนินการสอบแข่ งขันตามมาตรา  ๓๘  ก็ ไ ด้  ทั้ งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๔๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใดมีเหตุผล
และความจําเป็นอย่างยิ่ งจะบรรจุบุคคลซึ่ งมีความรู้ 
ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการ 
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด 



 
๔๓ 

มาตรา ๔๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ และการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้ส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ให้ประธานรัฐสภา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
นําเสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจาก ก.ร. แล้ว ให้ประธานรัฐสภา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้มี อํานาจสั่ งบรรจุและนําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ประธานรัฐสภา 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
นําเสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ร. แล้ว ให้ประธานรัฐสภา ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้มี อํานาจสั่ งบรรจุและนําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 



 
๔๔ 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอ่ืน
นอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เลขาธิการวุฒิสภา หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 

มาตรา ๔๓ ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๓๘ 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๐ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเป็นข้าราชการที่ดีตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่ง
ผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่
กําหนดในกฎ ก.ร. ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ส่ังให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป 
แต่ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ํากว่า
มาตรฐานที่กําหนด ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่า
จะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือ
เสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ แต่ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือ 



 
๔๕ 

มีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ใดมีกรณี อันมีมูลที่ควรกล่ าวหาว่ากระทํา ผิดวินัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ ๕ 
วินัยและการดําเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่
จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ดําเนินการตามวรรคสองไปก่อน 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
ให้ ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งโอนมาตามมาตรา ๔๗ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่ไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๔๕ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งใดต้องมีคุณสมบั ติ 
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง 



 
๔๖ 

ในกรณีที่มี เหตุผลและความจําเป็น  ก .ร .  
อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีคุณสมบัติ
ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งก็ได้ 

ในกรณีที่ ก.ร. กําหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบั ติ เฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือคุณวุฒิที่ ก.ร. รับรอง 

มาตรา ๔๖ การย้าย การโอน หรือการเล่ือน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้ งให้ ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในหรือต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

การย้ายหรือการโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ตํ่ากว่าเดิม จะกระทํามิได้ 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้น 

การบรรจุข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้ออกจาก
ราชการไปเนื่องจากถูกส่ังให้ออกจากราชการเพื่อไป 
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 



 
๔๗ 

หรือได้รับอนุมัติจาก ก.ร. ให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการ หรือออกจากราชการไป ที่มิใช่เป็นการออก
จากราชการในระหว่างทดลองปฏิบั ติหน้าที่ราชการ  
กลับเข้ารับราชการในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตลอดจน
จะสั่ งบรรจุและแต่งตั้ ง ให้ ดํารงตําแหน่งประเภทใด  
สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทําได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด 

เ พื่ อ ป ระ โ ยชน์ ใ นก า รนั บ เ ว ล า ร าชกา ร 
ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้ออกจากราชการไป 
เนื่องจากถูกส่ังให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือได้รับอนุมัติ
จาก ก.ร. ให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ ให้มีสิทธินับ 
วันรับราชการก่อนถูกส่ังให้ออกจากราชการรวมกับ 
วันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ร. 



 
๔๘ 

แล้วแต่กรณี และวันรับราชการเมื่อได้ รับบรรจุกลับ 
เข้า รับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่า 
ผู้นั้นมิได้เคยถูกส่ังให้ออกจากราชการ สําหรับผู้ซึ่งออกจาก
ราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่าง 
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ซึ่งได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ตามวรรคสาม ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการ
เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๗ การโอนข้าราชการตามกฎหมาย
อ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือการโอนเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.ร. กําหนด มาบรรจุเป็น
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ อาจกระทําได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ 
โดยผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
แล้วแต่กรณี ทําความตกลงกับเจ้าสังกัด แล้วเสนอ ก.ร.  
เพื่อพิจารณาอนุมั ติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้ งให้ ดํารงตําแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือน
เท่าใด ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจารณากําหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่ สูงกว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณวุฒิ 
ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 



 
๔๙ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือ
เวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่โอนมารับราชการ 
ตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๔๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ ง ไม่ ใช่ 
ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน หรือข้าราชการ
ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการ
ซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ผู้ใดออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว ถ้าสมัคร 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและทางราชการ
ต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เสนอ ก.ร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด และได้รับเงินเดือนเท่าใด 
ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจารณากําหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีคุณวุฒิ 
ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 



 
๕๐ 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือ
เวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ เข้ า รับราชการ 
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๔๙ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๔๕ แล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๔๒ แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดํารงตําแหน่ง
ตาม เ ดิมหรือตํ าแหน่ งอื่ น ในประ เภทเดียว กันและ 
ระดับเดียวกันโดยพลัน แต่ทั้ งนี้ ไ ม่กระทบกระเทือน 
ถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่ และ 
การรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิ
จะได้ รับอยู่ ก่อนได้ รับคํา ส่ังให้กลับไปดํารงตําแหน่ง
ตาม เ ดิมหรือตํ าแหน่ งอื่ น ในประ เภทเดียว กันและ 
ระดับเดียวกัน 



 
๕๑ 

การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่น 
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่ง
ตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน
ตามวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ ก.ร. พิจารณา 
เป็นการเฉพาะราย 

มาตรา ๕๐ ผู้ ไ ด้ รับบรร จุ เ ข้ า รับราชการ 
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด
ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ หากภายหลังปรากฏว่า 
ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับ 
การยกเว้นตามมาตรา ๓๗ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.ร. ตามมาตรา ๔๕  
อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ส่ังให้ผู้นั้นออกจาก



 
๕๒ 

ราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด 
ที่ ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าท่ี และการรับ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการก่อนมีคําส่ังให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับ
ราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออก
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ ตําแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่ งมี อํานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  มี อํานาจสั่ ง ให้
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นได้ 

ผู้ รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มี
อํานาจหน้าที่ ตามตําแหน่ งที่ รักษาการนั้น  ในกรณี 
ที่มีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ก.ร. หรือคําส่ัง
ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ 
หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาการในตําแหน่ง



 
๕๓ 

ทําหน้าที่กรรมการ หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่าง 
ที่รักษาการในตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเป็น 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีอํานาจสั่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ประจําส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่เดิมได้ตามที่
กําหนดในกฎ ก.ร. 

การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเล่ือน
เงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.ร. 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่มี เหตุผลความจําเป็น 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีอํานาจสั่ง
ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญพ้นจากตําแหน่งหน้าที่และ 
ขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิมโดยให้รับเงินเดือน 
ในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่ ก.ร. กําหนดได้ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ร. 



 
๕๔ 

การให้พ้นจากตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน 
การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย 
และการออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

ในกรณีที่หมดความจําเป็นหรือครบกําหนด
ระยะเวลาการให้ รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  
ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒  
ส่ังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นพ้นจากการรับเงินเดือน
ในอัตรากําลังทดแทนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามเดิม
หรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดส่ังให้เพิกถอนคําส่ังแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยความเหน็ชอบ
ของ ก.ร. ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยาและแก้ไข
หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได้  

 

 

 



 
๕๕ 

ส่วนที่ ๔ 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรา้งแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติราชการ 
   

มาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่
ดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ
แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๕๖ ผู้บั งคับบัญชาต้องปฏิบั ติตน 
ต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดํารงตนเป็นข้าราชการทีดี่ 

มาตรา ๕๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประพฤติตน
อยู่ในประมวลจริยธรรมและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ 
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณี
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. และจะให้บําเหน็จความชอบอย่างอ่ืน
ซึ่งอาจเป็นคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้ 



 
๕๖ 

มาตรา ๕๘ การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๕๙ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้นําไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการด้วย 

มาตรา ๖๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด 
ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบั ติหน้าที่ ราชการ  
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณี
พิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือ 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด 

 



 
๕๗ 

ส่วนที่ ๕ 
วินัยและการดําเนนิการทางวินัย 

   

มาตรา ๖๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัย
ตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย จะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง
และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๖๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด
กระทําผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุ 
อันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้  

โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 



 
๕๘ 

(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 

มาตรา ๖๔ การลงโทษข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ให้ทําเป็นคําส่ัง ผู้ส่ังลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิด และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจาก
อคติโดยในคําส่ังลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
ในกรณีใดตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. ตามมาตรา ๖๑ 

มาตรา ๖๕ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณี 
เป็นที่สงสัยว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย 
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ทราบโดยเร็ว และ 
ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๔๒ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 



 
๕๙ 

อํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ ตามส่วนนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา 
ระดับตํ่าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๖๖ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๖๕ 
หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๔๒ รีบดําเนินการหรือสั่งให้ดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ ใดกระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๖๗  
หรือมาตรา ๖๘ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ ผลการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๖๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูล ถ้าความผิดนั้น
มิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหา



 
๖๐ 

และสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้ง 
รับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 
ตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ในกรณี ตามวรรคหนึ่ ง  ถ้ า ผู้ บั งคั บบัญชา 
ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
ส่ังยุติเรื่อง 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ ผลการสืบสวนหรือ
พิจารณาตามมาตรา ๖๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ให้รายงานผล 
การสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๔๒ 



 
๖๑ 

ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ส่ังยุติเร่ือง 
แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา  
ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๙ การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
สําหรับกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งต่างกัน หรือ
ต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ร่วมกัน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงหรือดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่ งมิ ไ ด้ ดํารงตําแหน่ง
ประเภทและระดับดังกล่าวในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
เดียวกัน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญต่างส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  
ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ 



 
๖๒ 

ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณี 
ที่มีผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือ
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิร่วมด้วย 
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) สําหรับกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๗๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 
ในกฎ ก.ร. 

ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่
กําหนดในกฎ ก .ร. จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้อง
สอบสวนก็ได้ 

มาตรา ๗๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด
กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  

ในกรณีมี เหตุ อันควรลดหย่อน  จะนํ ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่สําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย 



 
๖๓ 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเ ล็กน้อยและมี เหตุ 
อันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

การลงโทษตามมาตรานี้  ผู้ บั งคั บบั ญชา 
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ จะมีอํานาจส่ังลงโทษ 
ผู้อยู่ ใต้บั งคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใด 
ได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

มาตรา ๗๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือ 
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามี เหตุ อันควร
ลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  
แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ํากว่าปลดออก  

ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา ๔๒ ไม่ใช้อํานาจตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๖๙ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๔๒ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๙ หรือมาตรานี้ได้ 

ผู้ ใดถู กลง โทษปลดออก  ให้ มี สิทธิ ไ ด้ รับ 
บําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 



 
๖๔ 

มาตรา ๗๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด 
ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําในฐานะพยาน 
ต่อผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนตามส่วนนี้ อันเป็นประโยชน์
และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณา
ให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใดอยู่ ในฐานะ 
ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการกับข้าราชการอื่น ให้ข้อมูล 
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคําต่อบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ได้กระทํามา 
จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็น
ต้นเหตุแห่งการกระทําผิดผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจ 
กันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควร 
แก่กรณีได้ 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ ใดให้ข้อมูลหรือ 
ให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
อันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

หลั ก เ กณฑ์ และวิ ธี ก า รก า ร ให้ บํ า เ หน็ จ
ความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษและการให้ 
ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 



 
๖๕ 

มาตรา ๗๔ ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๘  
วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และ ให้ มี อํ า น า จ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บพนั ก ง านสอบสวน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่
เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และ
โดยเฉพาะให้มีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วนบริษัท 
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง  
ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับ
เร่ืองที่สอบสวน 

มาตรา ๗๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณี 
ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใด 
ที่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหา 
ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อผู้มีหน้าที่ สืบสวน



 
๖๖ 

สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชา
ของผู้ นั้ น  หรือมี กรณีถู ก ฟ้องคดีอาญาหรือต้องหา 
ว่ากระทําความผิดอาญา อันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  
แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้วโดยมิใช่เพราะ 
เหตุตาย ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการทางวินัยตามที่
บัญญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจาก
ราชการ  แต่ทั้ งนี้ ผู้บั งคับบัญชาซึ่ งมี อํานาจสั่ งบรรจุ 
ตามมาตรา ๔๒ ต้องดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๖๘ 
วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ผู้นั้น 
พ้นจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ก็ให้งดโทษ 

มาตรา ๗๖ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด 
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ัง



 
๖๗ 

กรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีอํานาจส่ังพักราชการหรือสั่งให้ออก 
จากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา 
หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถึงกับ 
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้อง
ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
หรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่ง
อ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตําแหน่ง
ประเภทและระดับที่ ก .ร .  กําหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการส่ังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด 
พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ภายหลัง
ปรากฏว่า ผู้นั้ นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา ผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ 



 
๖๘ 

ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๘ 
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่ ส่ังให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้
ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ ผู้ถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็น 
การลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้นั้น 
มีสถานภาพเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตลอดระยะเวลา
ระหว่างที่ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ ก่อนเสมือนว่า 
ผู้นั้นเป็นผู้ถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน เงินอื่นที่ จ่ายเป็นรายเดือน และ 
เงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ถูกส่ัง
พักราชการและผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  

การ ส่ั งพั ก ร าชการ ให้ ส่ั งพั กตลอด เ วลา 
ที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกส่ังพักราชการผู้ใด 
ได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๘๘ และผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์
เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อน
การสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน เนื่องจากพฤติการณ์



 
๖๙ 

ของผู้ถูกส่ังพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน 
หรือพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป 
หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปี 
นับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกส่ังพักราชการ
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจส่ังพักราชการสั่งให้ 
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จส้ิน 

ให้นําความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณี 
ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ 
การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนระยะเวลาให้พักราชการ
และให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติ
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการและการดําเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.ร. 

มาตรา ๗๗ เมื่ อผู้ บั งคับบัญชาได้ ส่ั งลงโทษ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งยุติเ ร่ือง หรืองดโทษแล้ว  
ให้รายงาน ก.ร. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด 



 
๗๐ 

ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่าการดําเนินการทางวินัย 
เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหากมีมติเป็นประการใด 
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ร. มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง  ให้  ก .ร .  มี อํานาจ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ร. กําหนดตามมาตรา ๗๐ 

มาตรา ๗๘ เ มื่ อมี ก รณี เพิ่ ม โทษ  ลดโทษ  
งดโทษ หรือยกโทษ ให้ ผู้ ส่ังมีคําส่ังใหม่ และในคําส่ัง
ดังกล่าวให้ส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ร. 

มาตรา ๗๙ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งโอนมา 
ตามมาตรา  ๔๗  ผู้ ใดมีกรณีกระทํา ผิดวินัยอยู่ ก่อน 
วันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ผู้นั้นดําเนินการทางวินัยตามส่วนนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็น
เรื่องที่อยู่ ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา  หรือ
สอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวน
หรือพิจารณาหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้



 
๗๑ 

ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นพิจารณา
ดําเนินการต่อไปตามส่วนนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ในการ 
ส่ังลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่ โอนมานั้น 
แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่ ๖ 
การออกจากราชการ 

   

มาตรา ๘๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญออก 
จากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาต 

ให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๘๒ 
(๔) ถูกส่ังให้ออกตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ 

มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๔ หรือ 



 
๗๒ 

(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
วันออกจากราชการตาม  (๔ )  และ  (๕ )  

ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๘๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด 
เมื่ ออายุ ครบหกสิบปีบ ริบู รณ์ ในสิ้ นปี งบประมาณ  
และทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไป 
เพื่อปฏิบั ติหน้าที่ ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) (ง) 
หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง) จะให้รับราชการต่อไปอีก 
ไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 

มาตรา ๘๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด
ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออก 
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้าก่อน
วันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ เป็นผู้พิจารณาก่อนวัน
ขอลาออก 

ในกรณีที่ ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือ 
ขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและผู้บังคับบัญชา



 
๗๓ 

ซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ เห็นว่ามีเหตุผลและ
ความจําเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้ 

ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๔๒ เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  
จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ 
วันขอลาออกก็ได้ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออกมิได้ถอน 
ใบลาออกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้ง ให้ถือว่า
การลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๔๒ มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้น
มีผลต้ังแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประสงค์
จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ตําแหน่งทางการเมือง หรือตําแหน่งอ่ืน 
ที่ ก.ร. กําหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือ 
ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง และให้การลาออก 
มีผลนับต้ังแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 



 
๗๔ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  
การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการลาออก
จากราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๘๓ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา ๔๒ มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเจ็บป่วย 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ 

(๒) เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดสมัครไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ 

(๓) เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปตามมาตรา ๓๗ ก. (๑) หรือ (๓) หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ ข. (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) 

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือ
ตําแหน่งที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงอยู่ 
สําหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนดด้วย 



 
๗๕ 

(๕) เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

(๖) เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๗) เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณี 
ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๖๘ 
และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ ง แต่มีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ 

(๘) เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดต้องรับโทษ
จําคุก โดยคํ า พิพากษาถึ งที่ สุด ให้ จําคุก ในความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษ
จําคุกโดยคําส่ังของศาล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก 



 
๗๖ 

การสั่ ง ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร.  

เ มื่ อ ผู้ บั ง คั บบัญชาซึ่ ง มี อํ าน าจ ส่ั งบร รจุ 
ตามมาตรา ๔๒ ส่ังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดออกจาก
ราชการตามมาตรานี้แล้ว ให้รายงาน ก.ร. และให้นํา
มาตรา ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๔ เมื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด 
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ส่ังให้ 
ผู้นั้นออกจากราชการ 

ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง 
และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออก 
จากราชการตามมาตราอ่ืนอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร  
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒  
มี อํ านาจเปลี่ ยนแปลงคํ า ส่ั ง ให้ออกตามวรรคหนึ่ ง 
เป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได้ 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ ไม่ใช้อํานาจตามมาตรา ๘๓  



 
๗๗ 

โดยไม่มี เหตุ อันสมควร ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี อํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ ระดับเหนือขึ้นไปมี อํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา ๘๓ ได้ 

มาตรา ๘๖ ก า ร อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร ข อ ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งที่ทรงพระกรุณา
โปรด เกล้ าฯ  แ ต่ งตั้ ง  ให้ นํ า คว ามกราบบั งคมทู ล 
เพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่ 
วันออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตาย  
ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

ส่วนที่ ๗ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

   

มาตรา ๘๗ ผู้ใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการตามมาตรา ๘๓ (๑) (๓) 
(๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําส่ัง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ร. 



 
๗๘ 

มาตรา ๘๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ผู้ ใด 
เห็นว่ า ผู้บั งคับบัญชาใช้ อํานาจหน้า ท่ีปฏิบั ติ ต่อตน 
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรื อมี ความคับข้ อ ง ใจอั น เกิ ดจากการปฏิบั ติ ของ
ผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตามที่ กําหนดในกฎ ก .ร .  
ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ร. แล้วแต่กรณี 
ตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ร. เพ่ือขอให้แก้ไขหรือแก้ความ 
คับข้องใจได้ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๘๗ 

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ร.  

มาตรา ๘๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
เรื่องร้องทุกข์ ก.ร. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้ง อ.ก.ร. 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อทําหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.ร.  

มาตรา ๙๐ เมื่อ ก.ร. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 
ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ ก.ร. มีคําวินิจฉัย 



 
๗๙ 

ผู้บังคับบัญชาผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

มาตรา ๙๑ ให้นํ ามาตรา ๗๔ มาใช้บั งคับ 
กับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ ก.ร. 
และ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์  

หมวด ๔ 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

   

มาตรา ๙๒ ตํ า แหน่ ง ข้ า ร าชกา ร รั ฐ สภา 
ฝ่ายการเมือง มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา 
 (๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา 
 (๓) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๔) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
 (๕) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๖) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 



 
๘๐ 

 (๗) ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (๘) โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๙) โฆษกประธานวุฒิสภา 
 (๑๐) โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๑) เลขานุการประธานรัฐสภา 
 (๑๒) เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
 (๑๓) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๔) เลขานุการประธานวุฒิสภา 
 (๑๕) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๖) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
 (๑๗) เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา 
 (๑๙) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา 
 (๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒๑) ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา 
 (๒๒) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒๓) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
 (๒๔) ผู้ ช่ วยเลขานุ การผู้ นํ าฝ่ ายค้ านในสภา
ผู้แทนราษฎร 



 
๘๑ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามวรรคหนึ่ง 
จะมีจํานวนเท่าใดให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็น
ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา และให้นํา
คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๗  
วรรคหนึ่ ง  เว้นแต่  ข .  (๑ )  และ (๒ )  มาใช้บังคับกับ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๓ ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและบัญชีอัตรา 
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ถ้าได้เงินประจําตําแหน่ง
หรือเงินเพิ่มสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวแล้ว 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งในฐานะ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก 



 
๘๒ 

การจ่ายเงิ นเดื อนและเงินประจํ าตําแหน่ ง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. 
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๙๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ปรับอัตรา
เงินเดือนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง โดยเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ
เท่ากันทุกอัตราสําหรับข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการ
ทุกประเภทและไม่เกินอัตราร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่ 
ให้ ก.ร. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภา 
ฝ่ายการเมืองให้สอดคล้องกับการปรับนั้น โดยให้กระทําเป็น
ประกาศรัฐสภาซึ่งประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม และให้ถือว่า
บัญชี อัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ท้ายประกาศรัฐสภาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือน
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราหากทําให้
อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับตัวเลข
เงินเดือนของอัตราดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท และมิให้ถือว่า
เป็นการปรับอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน 



 
๘๓ 

มาตรา ๙๕ การแต่งตั้ งข้าราชการรัฐสภา 
ฝ่ายการเมืองตามมาตรา ๙๒ (๑) (๓) (๕) (๗) (๘) (๑๐) 
(๑๑) (๑๓) (๑๕) (๑๗) (๑๘) (๒๐) (๒๒) และ (๒๔)  
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 

การแต่งตั้ งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ตามมาตรา ๙๒ (๒) (๔) (๖) (๙) (๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๑) 
และ (๒๓) ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 

มาตรา ๙๖ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ออกจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง ผู้แต่งตั้งสั่ง 
ให้พ้นจากตําแหน่ง หรือเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร  หรือผู้ นํ า ฝ่ ายค้ าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตําแหน่ง หรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎร
ส้ินอายุหรือถูกยุบ แล้วแต่กรณี 



 
๘๔ 

(๔) สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๙๕ วรรคสอง ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้น
จากตําแหน่ง หรือเมื่อประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา
ออกจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๙๗ ให้  ก .ร .  ตามพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติ
หน้าที่ ก.ร. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามพระราชบัญญั ติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ .ศ .  ๒๕๑๘  เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ในคณะกรรมการข้ า ราชการรั ฐสภา 
ตามพระราชบัญญั ติ นี้ ต่ อ ไปจนกว่ า จะครบวาระ 
ตามพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๑๘  



 
๘๕ 

ให้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้แทน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเลือกตามมาตรา ๑๓ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๘ ให้  อ .ก . ร .  ซึ่ ง ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ 
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.ร. ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๙ ผู้ใดเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
หรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวัน 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง แล้วแต่กรณี 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

มาตรา ๑๐๐ บรรดากฎหมาย ข้อบังคับ กฎ 
ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ร. หรือคําส่ังใด



 
๘๖ 

ที่กล่าวอ้างถึง “ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา” ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการฝ่าย รัฐสภา  พ .ศ .  ๒๕๑๘  หรือ
พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ให้หมายความถึง “ข้าราชการรัฐสภา” ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๑ ในระหว่างที่ ก.ร. ยังมิได้จัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๒๙ บทบัญญัติ 
ในหมวด ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ยังไม่ใช้บังคับ  
ให้นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ .ศ .  ๒๕๑๘  ในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ตลอดจนบัญชี 
อัตราเงิน เดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชี อัตรา 
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ มาใช้บังคับ
แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปพลางก่อนจนกว่า ก .ร .  
จะได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งและจัดตําแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน 
และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแล้วเสร็จ 
จึงให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ และให้ผู้บังคับบัญชา 



 
๘๗ 

ส่ังแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดํารงตําแหน่งใหม่ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งและ
จัดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตําแหน่งสายงาน 
และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแล้วเสร็จ 

ในการจัดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญตามวรรคหนึ่งหากมีเหตุผลและความจําเป็น 
ก .ร .  อาจอนุมั ติ ให้แ ต่งตั้ งข้ าราชการรัฐสภาสามัญ 
ผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะรายได้ 

ให้ ก.ร. ดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๐๒ ในระหว่ า งที่ ยั งมิ ไ ด้ออกกฎ 
ประกาศ หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎ ประกาศ หรือระเบียบหรือ
กรณีที่กําหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไม่อาจนํากฎ ประกาศ หรือระเบียบ
หรือกรณีที่ กําหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ ง  
การจะดําเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด 



 
๘๘ 

มาตรา ๑๐๓ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
หรือเคยดํา เนินการได้ตามพระราชบัญญั ติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ .ศ . ๒๕๑๘ และมิได้บัญญัติ 
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการต่อไปในเรื่องนั้น 
จะสมควรดําเนินการประการใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กําหนด 

มาตรา ๑๐๔ ก า ร ป รั บ เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ 
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าตามบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก .ร .  พิจารณาดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ํา
ของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือน
ไม่ตํ่ากว่าขั้นต่ําชั่วคราวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ํา
ของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์



 
๘๙ 

และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๓๘  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๐ 

บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตําแหน่งประเภทบริหาร 

 

 บาท บาท 

ขั้นสูง 
ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําชั่วคราว 

๖๔,๓๔๐ 
๔๘,๗๐๐ 
๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 
๕๓,๖๙๐ 
๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ต้น สูง 
 

บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 

 บาท บาท 

ขั้นสูง 
ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําชั่วคราว 

๕๐,๕๕๐ 
๒๕,๓๙๐ 
๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 
๓๑,๒๘๐ 
๒๓,๒๓๐ 

ระดับ ต้น สูง 
 



 
๙๑ 

บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตําแหน่งประเภทวชิาการ 

 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง 
ขั้นตํ่า 

ขั้นตํ่าช่ัวคราว 

๒๒,๒๒๐ 
๗,๙๔๐ 
๖,๘๐๐ 

๓๖,๐๒๐ 
๑๔,๓๓๐ 
๑๒,๕๓๐ 

๕๐,๕๕๐ 
๒๑,๐๘๐ 
๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 
๒๙,๙๐๐ 
๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 
๔๑,๗๒๐ 
๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ 
ชํานาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ทรงคณุวฒุ ิ

 
บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ตําแหน่งประเภททัว่ไป  
 

 บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง 
ขั้นต่ํา 

๑๘,๑๙๐ 
๔,๖๓๐ 

๓๓,๕๔๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๔๗,๔๕๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
 
 



 
๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(หน้าว่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙๓ 

บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ* 
ตําแหน่งประเภทบริหาร 

 

 บาท บาท 

ขั้นสูง 
ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําชั่วคราว 

๖๗,๕๖๐ 
๕๑,๑๔๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๖๙,๘๑๐ 
๕๖,๓๘๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ต้น สูง 
 

บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 

 บาท บาท 

ขั้นสูง 
ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําชั่วคราว 

๕๔,๐๙๐ 
๒๖,๖๖๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๖๓,๙๖๐ 
๓๒,๘๕๐ 
๒๔,๔๐๐ 

ระดับ ต้น สูง 
 
 

* หมายเหต ุ บัญชีปรับเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตามประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับเงินเดือนขั้นตํ่า ข้ันสูงของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



 
๙๔ 

บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ* 
ตําแหน่งประเภทวชิาการ 

 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง 
ขั้นตํ่า 

ขั้นตํ่าช่ัวคราว 

๒๔,๔๕๐ 
๘,๓๔๐ 
๗,๑๔๐ 

๓๙,๖๓๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๕๓,๐๘๐ 
๒๒,๑๔๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๖๒,๗๖๐ 
๓๑,๔๐๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๖๙,๘๑๐ 
๔๓,๘๑๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ 
ชํานาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ ทรงคณุวฒุ ิ

 

บัญชีเงินเดือนขัน้ต่าํขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตําแหน่งประเภททัว่ไป  

 

 บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง 
ขั้นต่ํา 

๑๙,๑๐๐ 
๔,๘๗๐ 

๓๕,๒๒๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๔๙,๘๓๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๖๒,๗๖๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
 

* หมายเหต ุ บัญชีปรับเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ตามประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับเงินเดือนขั้นตํ่าข้ันสูงของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



 
๙๕ 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

๑. ตําแหน่งประเภทบริหาร  

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง 
 
ระดับต้น 

๒๑,๐๐๐ 
๑๔,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๒. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ระดับสูง 
ระดับต้น 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๖๐๐ 

๓. ตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทรงคุณวุฒิ 
 
เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 

๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๙,๙๐๐ 
๕,๖๐๐ 
๓,๕๐๐ 



 
๙๖ 

๔. ตําแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับ อัตรา (บาท/เดือน) 
ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ 
อัตรา 
(บาท) 

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ๑ ๕๔,๙๑๐ 

ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ๑ ๕๔,๙๑๐ 

ที่ปรึกษาประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒ ๕๔,๙๑๐ 

ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ๒ ๕๔,๙๑๐ 

ที่ปรึกษารองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๔๕,๐๐๐ 

   



 
๙๗ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ 
อัตรา 
(บาท) 

ที่ปรึกษารองประธาน
วุฒิสภา 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๔๕,๐๐๐ 

ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

โฆษกประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

โฆษกประธานวุฒิสภา 

โฆษกผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 

๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 
 

๔๕,๐๐๐ 

๔๕,๐๐๐ 

เลขานุการประธานรฐัสภา ๑ ๔๒,๒๐๐ 

เลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๔๒,๒๐๐ 

 

 



 
๙๘ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ 
อัตรา 
(บาท) 

เลขานุการประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

๑ ๔๒,๒๐๐ 

เลขานุการประธาน
วุฒิสภา 

๑ ๔๒,๒๐๐ 

เลขานุการ 
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๔๒,๒๐๐ 

เลขานุการ 
รองประธานวุฒิสภา 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๔๒,๒๐๐ 

เลขานุการผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานรัฐสภา 

 

๑ 
 

๑ 

 

๔๒,๒๐๐ 
 

๓๗,๗๘๐ 

 



 
๙๙ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ 
อัตรา 
(บาท) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธานรัฐสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานวุฒิสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๓๗,๗๘๐ 
 

๓๗,๗๘๐ 
 

๓๗,๗๘๐ 
 

๓๗,๗๘๐ 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธานวุฒิสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๑ 

๓๗,๗๘๐ 
 

๓๗,๗๘๐ 



 
๑๐๐ 

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง* 
 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ อัตรา 
(บาท) 

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ๑ ๕๗,๖๖๐ 

ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ๑ ๕๗,๖๖๐ 

ที่ปรึกษาประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒ ๕๗,๖๖๐ 

ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ๒ ๕๗,๖๖๐ 

ที่ปรึกษารองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๔๗,๒๕๐ 

ที่ปรึกษารองประธาน
วุฒิสภา 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๔๗,๒๕๐ 

 

 
  



 
๑๐๑ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ 
อัตรา 
(บาท) 

ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

โฆษกประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

โฆษกประธานวุฒิสภา 

โฆษกผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 

๔๗,๒๕๐ 
 

๔๗,๒๕๐ 
 

๔๗,๒๕๐ 

๔๗,๒๕๐ 

เลขานุการประธานรฐัสภา ๑ ๔๔,๓๑๐ 

เลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๔๔,๓๑๐ 

เลขานุการประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

๑ ๔๔,๓๑๐ 

เลขานุการประธาน
วุฒิสภา 

๑ ๔๔,๓๑๐ 



 
๑๐๒ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ 
อัตรา 
(บาท) 

เลขานุการ 
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๔๔,๓๑๐ 

เลขานุการ 
รองประธานวุฒิสภา 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๔๔,๓๑๐ 

เลขานุการผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานรัฐสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธานรัฐสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 

๔๔,๓๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 

 
   



 
๑๐๓ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ 
อัตรา 
(บาท) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานวุฒิสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธานวุฒิสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

๑ 
 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๑ 

๓๙,๗๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 
 
 

๓๙,๗๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 

 

 
* หมายเหต ุ บัญชีปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

ตามประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรฐัสภา
ฝ่ายการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 



 
๑๐๔ 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ อัตรา  
(บาท/เดือน) 

ที่ปรึกษา 
ประธานรัฐสภา 

๑ ๑๕,๐๐๐ 

ที่ปรึกษา 
รองประธานรัฐสภา 

๑ ๑๕,๐๐๐ 

ที่ปรึกษา 
ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒ ๑๕,๐๐๐ 

ที่ปรึกษา 
ประธานวุฒิสภา 

๒ ๑๕,๐๐๐ 

ที่ปรึกษา 
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๑๐,๐๐๐ 



 
๑๐๕ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ อัตรา  
(บาท/เดือน) 

ที่ปรึกษา 
รองประธานวุฒิสภา 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๑๐,๐๐๐ 

ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 

โฆษกประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

โฆษกประธานวุฒิสภา 

โฆษกผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

เลขานุการ
ประธานรัฐสภา 

๑ ๔,๙๐๐ 

เลขานุการ 
รองประธานรัฐสภา 

๑ ๔,๙๐๐ 

   



 
๑๐๖ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ อัตรา  
(บาท/เดือน) 

เลขานุการ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

๑ 

 

๔,๙๐๐ 

เลขานุการ
ประธานวุฒิสภา 

๑ ๔,๙๐๐ 

เลขานุการ 
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๔,๙๐๐ 

เลขานุการ 
รองประธานวุฒิสภา 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๔,๙๐๐ 

เลขานุการผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานรฐัสภา 

๑ 
 

๑ 

 

๔,๙๐๐ 
 

๓,๗๘๐ 

 



 
๑๐๗ 

ตําแหน่ง จํานวนตําแหนง่ อัตรา  
(บาท/เดือน) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธานรัฐสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานวุฒิสภา 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๓,๗๘๐ 
 

๓,๗๘๐ 
 

๓,๗๘๐ 

ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร 

๓,๗๘๐ 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธานวุฒิสภา 

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

เท่าจํานวน 
รองประธานวุฒิสภา 

๑ 

๓,๗๘๐ 
 

๓,๗๘๐ 



 
๑๐๘ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  
คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติ
บางประการไม่สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปล่ียนแปลงไป 
ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของราชการฝ่ายรัฐสภาสอดคล้องกับการบริหารราชการ 
ที่ เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว 
โดยกําหนดระบบตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาให้จําแนก 
ตามกลุ่มลักษณะงานและให้มีบัญชีอัตราเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาเป็นการเฉพาะ 
กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือตําแหน่ง 
ประเภททั่ วไป  ระดับอาวุ โสหรือระดับทักษะพิ เศษ 
อาจรับราชการต่อไปได้ และปรับปรุงกระบวนการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญรวมทั้ง 
 
 



 
๑๐๙ 

เพ่ิมตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองบางตําแหน่ง
ในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของงานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก  

ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
เงินเดือนและเงนิประจําตําแหน่ง  

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติ 

เงินเดือนและเงนิประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นปีที ่๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 



 
๑๑๒ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ ยก เ ลิ กความ ในมาตรา  ๑๑  
และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญั ติ เงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหน่ง  พ .ศ .  ๒๕๓๘  ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑ อัตราตําแหน่งและเงินเดือน
ข้าราชการการเมือง ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒ อัตราเงินประจําตําแหน่งและ 
การรับเงินประจํา ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็น
ข้ า ร า ชก า รพล เ รื อ น ในสถ าบั น อุ ด มศึ กษ า  แ ล ะ 
ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ข้าราชการการเมืองให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 



 
๑๑๓ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถ าบั น อุ ดมศึ กษ า  และ ในสถ าบั น ก า รศึ กษ า 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทใด ตําแหน่งใด จะได้รับ
เงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ ในอัตราใด  
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน” 

มาตรา ๔ ให้ ยก เ ลิ กบั ญชี อั ตรา เ งิ น เดื อน
ข้ าราชการรั ฐสภาฝ่ า ยก า ร เ มื อ ง  และบัญชี อั ต ร า 
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 นายกรัฐมนตรี 
 



 
๑๑๔ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  
คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
มีบัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
เป็นการเฉพาะ โดยให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ได้ตราขึ้นใช้บังคับโดยเฉพาะแล้ว สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญั ติ เ งิน เดือนและเงินประจํ า ตําแหน่ ง  
พ .ศ . ๒๕๓๘ เพื่อให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก  

ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



 
พระราชบัญญัติ 

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นปีที ่๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 



 
๑๑๖ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระ ร า ชบั ญญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ 
ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ สัตต  
แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ สัตต ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
หรือข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ และจะต้องพ้นจากราชการ
ตามมาตรา ๑๙ อาจรับราชการต่อไปได้ ตามที่กําหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา แล้วแต่กรณี” 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 นายกรัฐมนตรี 



 
๑๑๗ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ .ศ . ๒๕๕๔ บัญญัติให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ ใด 
เมื่ ออายุ ครบหกสิบปีบ ริบู รณ์ ในสิ้ นปี งบประมาณ 
และทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไป 
เพื่อปฏิบั ติหน้าที่ ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่ง
ประเภททั่ ว ไประดับอาวุ โสหรือระดับทักษะพิ เศษ  
จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่กําหนดไว้
ในกฎ ก.ร. สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ .ศ . ๒๔๙๔ เ ก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
การพ้นจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก  

ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



ชื่อหนังสือ รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

พิมพ์ครั้งที่ ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
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