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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล

โดยทีพ่ ระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบปฏิบตั ริ าชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ
การบริหารราชการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าว โดยกำหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุน และกำหนดให้ ก.ร. มีอำนาจออกระเบียบรัฐสภา หรือประกาศ
รัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
และการดำเนิ น การอื่ น ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา จึ ง จำเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕

๒) บทนิยาม

“ประธานรัฐสภา” หมายความว่า ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ
“รองประธานรั ฐ สภา” หมายความว่ า รองประธานรั ฐ สภาตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔
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“ก.ร.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
“สภาผู้ แ ทนราษฎร” หมายความว่ า สภาผู้ แ ทนราษฎรตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
“วุฒิสภา” หมายความว่า วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
“รั ฐ สภา” หมายความว่า สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

๓) หลักการบริหารราชการ

ในการบริ ห ารราชการตามกฎหมายนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่   ี โดยเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว ก.ร. จะออกระเบียบรัฐสภา
หรือประกาศรัฐสภากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ
และการสัง่ การให้สว่ นราชการสังกัดรัฐสภาและข้าราชการรัฐสภาปฏิบตั กิ ไ็ ด้
ซึ่งระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภา ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

กฎหมายได้กำหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ดังนี้
(๑)		สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ให้มรี องเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผูช้ ว่ ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการ และจะ
ให้มีผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
โดยรองเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรและผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรมี
อำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดหรือมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ให้ เ ลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร รองเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ
(๒)			สำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการ
ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยสั่ง
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และปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการก็ได้ โดยรองเลขาธิการวุฒิสภาและผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภามีอำนาจ
หน้าที่ตามที่เลขาธิการวุฒิสภากำหนดหรือมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา และผู้ช่วย
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ๑								
			 (๓)			 ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
โดยให้ส่วนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓) มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายนี้ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
รวมทั้ง ให้ส่วนราชการดังกล่าวเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน การรวมหรือการโอนส่วนราชการ
ดังกล่าว ไม่วา่ จะมีผลเป็นการจัดตัง้ ส่วนราชการขึน้ ใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มกี ารกำหนด
ตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างเพิม่ ขึน้ ให้ทำเป็น
ประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบของรัฐสภา โดยประกาศรัฐสภาดังกล่าวให้ระบุ
อำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ การโอนอำนาจหน้าทีต่ ามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
ซึ่งส่วนราชการที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย

๕) การแบ่งส่วนราชการภายใน

			การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ทำเป็นประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ร. และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศรัฐสภา
ด้วย ซึ่งส่วนราชการดังกล่าวอาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสำนักหรือ
ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ มีฐานะเทียบสำนัก แต่ในกรณีทมี่ คี วามจำเป็น
จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้
ทั้งนี้ ส่วนราชการภายในนั้น ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้
เป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น ๆ โดยให้ มี ผู้ อ ำนวยการสำนั ก หรื อ
		 ๑ ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายนี้.
		 ๒ ให้ เ ลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา รองเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา และผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาของสำนั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการฝ่ า ยรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง ดำรงตำแหน่ ง อยู่ ใ นวั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เป็นเลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายนี้.
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔
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หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยให้ ก.ร. เป็นผู้พิจารณาแบ่งส่วน
ราชการภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

๖) อำนาจหน้าที่ของ ก.ร.

กฎหมายได้กำหนดให้ ก.ร. มีอำนาจออกระเบียบรัฐสภาหรือ
ประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยเฉพาะ
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง
ของประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
(๒) การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การปฏิบตั งิ านของรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา กรรมาธิ ก ารของสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภา
และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทน
(๓) การกำหนดอั ต ราเบี้ ย ประชุ ม ค่ า ตอบแทนหรื อ ประโยชน์
ตอบแทนอืน่ ของ ก.ร. คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา และคณะกรรมการ
อื่น ๆ รวมทั้งให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ
(๔) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
(๕) การกำหนดวิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และอั ต ราค่ า จ้ า งในการจ้ า ง
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทัง้ การกำหนด
เครื่องแบบและการแต่งกาย การกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการ
ตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี การลาหยุดราชการ ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราว และการจั ด สวั ส ดิ ก ารหรื อ การสงเคราะห์ อื่ น ของ
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๖) วางระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการ
ฝ่ายรัฐสภาเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณรัฐสภา

กำหนดให้ขา้ ราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งเจ้าหน้าทีต่ ำรวจรัฐสภา๓

		 ๓ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาตามกฎหมายนี้.
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ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ
ทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอำนาจ
และหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา

๘) บทเฉพาะกาล

(๑) ในวาระเริ่มแรก ให้นำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด
ที่ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ข้ า ราชการพลเรื อ น พนั ก งานราชการ หรื อ ลู ก จ้ า ง มาใช้
บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภา พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัด
รั ฐ สภาโดยอนุ โ ลมเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ กฎหมายนี้ ห รื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ตลอดจนบรรดาอำนาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง
ใดกำหนดว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอำนาจของ ก.ร. เฉพาะที่
เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการในสังกัดรัฐสภา ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
รัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามข้อ ๖) ใช้บังคับ
นอกจากนี้ บรรดาอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดกำหนด
ว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีให้เป็นอำนาจของประธานรัฐสภา อำนาจของ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้เป็นอำนาจของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสำหรับสำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือของประธานวุฒสิ ภาสำหรับสำนักงานเลขาธิการ
วุฒสิ ภา หรือของประธานรัฐสภาสำหรับส่วนราชการข้อ ๔) (๓) และอำนาจของ
ปลัดกระทรวงให้เป็นอำนาจของเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิการวุฒสิ ภา
หรือหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ ๔) (๓) เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับราชการของส่วนราชการ
ในสังกัด ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามตามข้อ ๖)
ใช้บังคับ
(๒) โดยบรรดาประกาศรัฐสภา ระเบียบ ก.ร. ประกาศ ก.ร. มติ ก.ร. หรือ
คำสั่ ง ที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บปฏิ บั ติ ร าชการฝ่ า ยรั ฐ สภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ตอ่ ไปเพียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายนี้  จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภา
ประกาศรัฐสภา มติ ก.ร. หรือคำสั่งตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ
(๓) ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ
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ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายนี้ แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ:พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๘

หลักการและเหตุผล

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ
การบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ
ฝ่ายรัฐสภาสอดคล้องกับการบริหารราชการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สมควรปรับปรุง
กฎหมายดั ง กล่ า วโดยกำหนดระบบตำแหน่ ง ของข้ า ราชการรั ฐ สภาให้
จำแนกตามกลุ่มลักษณะงานและให้มีบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาเป็นการเฉพาะ กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภา
สามัญตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษอาจรับราชการ
ต่อไปได้ และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ รวมทัง้ เพิม่ ตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
บางตำแหน่งในสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาให้สอดคล้องกับภารกิจของงาน
ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้
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๑) ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๑
(๓) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๑
(๔) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๘
(๖) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา (ฉบั บ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๑

๒) บทนิยาม

“ข้าราชการรัฐสภา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้
“ประธานรัฐสภา” หมายความว่า ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ
“รองประธานรัฐสภา” หมายความว่า รองประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
“ก.ร.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
“รัฐสภา” หมายความว่า สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ

๓) บททั่วไป

กฎหมายได้กำหนดให้การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาต้องเป็นไปเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
โดยให้ขา้ ราชการปฏิบตั ริ าชการอย่างมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และกฎหมายยังได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการรัฐสภาที่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ ก.ร. กำหนด ทั้งนี้
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว กฎหมายให้
ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย
กฎหมายได้กำหนดให้มกี ารจัดแบ่งข้าราชการรัฐสภาออกเป็น ๒ ประเภท
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คือ

(๑)		ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาซึง่ รับราชการ
โดยได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ (ข้อ ๕))
					 (๒)		ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภาซึ่ง
รับราชการในตำแหน่งการเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๔
(ข้อ ๖))

๔) คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)

กฎหมายกำหนดให้มคี ณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรียกโดยย่อว่า
“ก.ร.” ประกอบด้วย ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ รองประธาน
รัฐสภาเป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
เลขาธิการวุฒสิ ภา ผูท้ รงคุณวุฒจิ ำนวน ๘ คนซึง่ สภาผูแ้ ทนราษฎรเลือกจำนวน
๔ คน วุฒสิ ภาเลือกจำนวน ๔ คน และผูแ้ ทนข้าราชการรัฐสภาสามัญจำนวน
๔ คน ซึ่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรเลือกกันเองจำนวน ๒ คน๔ และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัด
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลือกกันเองจำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ โดยให้
ประธานรัฐสภาแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา
คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ก.ร.
ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภา
สามัญมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยรัฐสภาอาจเลือกกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ออกจากตำแหน่งไปแล้วเป็นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ หม่ได้อกี
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระมิได้ และกรรมการผูแ้ ทนข้าราชการ
รัฐสภาสามัญจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้
อำนาจหน้าที่ของ ก.ร. มีดังนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สว่ นราชการสังกัดรัฐสภาเกีย่ วกับ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในด้ า นมาตรฐาน
ค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้ง
การวางแผนกำลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินการ
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารและมาตรฐานการบริหารและพัฒนา
		 ๔ ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ กฎหมายได้กำหนดเวลาในการจัดให้มีการเลือกจาก
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ .
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ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภาเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินการ
(๓) ออกกฎ ก.ร. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายนี้ รวมตลอดทัง้ การให้คำแนะนำหรือวางแนวทางใน
การปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
(๔) ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการใช้กฎหมายนี้
รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเพือ่ รับรองคุณวุฒขิ องผูไ้ ด้รบั ปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภา และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(๖) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อรักษาความเป็น
ธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
(๗) พิ จ ารณาจั ด ระบบทะเบี ย นประวั ติ แ ละแก้ ไ ขทะเบี ย นประวั ติ
เกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการรัฐสภา
(๘) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายนี้
(๙) กำหนดเรือ่ งการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์อนื่ และเงินค่าตอบแทน
พิเศษแก่ข้าราชการรัฐสภา
(๑๐) แต่งตั้งอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ร.”
เพื่อทำการใด ๆ แทนได้
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
ก.ร.

๕) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

๕.๑)		การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญ
การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายนีใ้ ห้คำนึงถึง
ระบบคุณธรรมรวม ๕ ประการ ดังนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ ง ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค คล ความเสมอภาค
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และ
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔
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ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง และ
การให้ประโยชน์อนื่ แก่ขา้ ราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจาก
ผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติและจะนำความคิดเห็นทางการเมือง
หรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(๔) การดำเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทาง
การเมือง
โดยกฎหมายยังได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญย่อมมี
เสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้การรวมกลุ่ม
ดังกล่าวต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทาง
การเมือง
๕.๒)		การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่ง
									๕.๒.๑) การกำหนดตำแหน่ง กฎหมายได้กำหนดให้ตำแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี ๔ ประเภท ดังนี้
															(๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ผูช้ ว่ ยหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และตำแหน่งอื่นที่ ก.ร.กำหนดเป็นตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
															(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสำนัก ผู้อำนวยการกลุ่มงานและตำแหน่ง
อืน่ ที่ ก.ร. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ซึง่ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
คือ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
															(๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งทีจ่ ำเป็น
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ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามที่ ก.ร. กำหนด เพื่อปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตำแหน่งนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชำนาญการ
(ค) ระดับชำนาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
														 (๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภท
วิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.ร. กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชำนาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การจั ด ประเภทตำแหน่ ง และระดั บ ตำแหน่ ง ของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.ร.
โดยตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาจะมีในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด และเป็น
ตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้ ก.ร. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง๕
ซึ่งให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาตำแหน่งใดบังคับ
บัญชาข้าราชการรัฐสภาสามัญในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะใด กฎหมาย
ได้กำหนดให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กำหนด
								๕.๒.๒) การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
		 ๕ ในระหว่างที่ ก.ร. ยังมิได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ยังไม่ใช้บังคับ
ให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘
มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปพลางก่อนจนกว่า ก.ร. จะได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ จึงให้นำบทบัญญัติใน
หมวด              ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญแห่งกฎหมายนีม้ าใช้บงั คับ และให้ผบู้ งั คับบัญชาสัง่ แต่งตัง้ ข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
ใหม่ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง
สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ แต่หากมีเหตุผลและความจำเป็น ก.ร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะรายได้
ซึ่ง ก.ร. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
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กฎหมายได้ ก ำหนดให้ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ
ได้รบั เงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามทีก่ ำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือน
ขัน้ ต่ำขัน้ สูง๖ รวมทั้งอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามบัญชีทา้ ยของกฎหมายนี้ โดยทีเ่ งิน
ประจำตำแหน่งดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่อย่างใด
และข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รบั เงินเพิม่ สำหรับตำแหน่งในบางสายงาน
หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภา กฎหมายได้กำหนดให้ มี ต ำแหน่ ง
นักกฎหมายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นสำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรและสำนักงาน
เลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
มีประสบการณ์ในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทาง
กฎหมาย การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และระบบงานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้
กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา โดยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ในอัตราตามระเบียบที่ ก.ร. กำหนด ซึ่งคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เข้าสู่ตำแหน่ง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้นให้เป็น
ตามระเบียบที่ ก.ร. กำหนด
								๕.๒.๓) การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
															ก. การสรรหา
สำหรับในการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้า
รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ
														 ข. การบรรจุและการแต่งตั้ง
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบ
แข่งขันได้ในตำแหน่งนัน้ โดยบรรจุและแต่งตัง้ ตามลำดับทีใ่ นบัญชีผสู้ อบแข่งขั
		 ๖ ในการพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ ก.ร. ปรับเพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
แต่การจ่ายเงินดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง.
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นได้ เว้นแต่เป็นกรณีทมี่ เี หตุพเิ ศษตามทีก่ ฎหมายกำหนด ซึง่ ในการบรรจุบคุ คล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ และการแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง
ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
																 (๑) การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง ให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
														 (๒) การบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิ ภา แล้วแต่กรณี เป็นผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุและนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
														 (๓) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง อื่ น
นอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา
หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี เป็นผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ให้ ด ำรง
ตำแหน่งในสายงานทีไ่ ม่มกี ำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จะกระทำมิได้
ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งใดต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง แต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.ร. อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้
ในกรณี ที่ ศ าลปกครองมี ค ำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด สั่ ง ให้
เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาโดยความเห็นชอบของ ก.ร. ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยา
และแก้ไขหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้
ทัง้ นี้ ในกรณีทตี่ ำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญว่างลง
หรือผูด้ ำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้ และเป็นกรณีทมี่ ไิ ด้บญ
ั ญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวข้างต้น มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เห็น
สมควรรักษาการในตำแหน่งนั้นได้
						๕.๒.๔) การเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ
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กฎหมายกำหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่
ดำเนินการให้มกี ารเพิม่ พูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ขา้ ราชการ
รัฐสภาสามัญ เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ใดที่ประพฤติตนอยู่ในประมวลจริยธรรมและ
ระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของทางราชการ การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ และในกรณีที่ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบ
ที่ ก.ร. กำหนด
								 ๕.๒.๕) วินัยและการดำเนินการทางวินัย
															 ก.		โทษทางวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่
กำหนดไว้ในกฎ ก.ร. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย
จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ตาม
กฎหมาย ซึ่งโทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
โดยการลงโทษข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ให้
ทำเป็นคำสัง่ ผูส้ งั่ ลงโทษต้องสัง่ ลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และต้องเป็น
ไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติโดยในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่า
ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ร. ด้วย
																 ข. การสืบสวนสอบสวนวินัยข้าราชการรัฐสภา
สามัญ
เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้อง
รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำนาจสัง่ บรรจุทราบโดยเร็วเพือ่ ดำเนินการ หรือ
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สั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด
วินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ แต่ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ
รั ฐ สภาสามั ญ ผู้ ใ ดกระทำผิ ด วิ นั ย โดยมี พ ยานหลั ก ฐานในเบื้ อ งต้ น อยู่ แ ล้ ว
หากปรากฏว่า
																	(๑) ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
พร้อมทัง้ รับฟังคำชีแ้ จงของผูถ้ กู กล่าวหาแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำนาจสัง่ บรรจุ
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ตามควรแก่กรณีโดยไม่ตงั้ คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่ถา้ เห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหา
ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง
																	(๒) ถ้าความผิดนัน้ เป็นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน๗ ในการ
สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบพร้อมทัง้
รับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการเสร็จ
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตาม
ข้อกล่าวหา ให้สง่ั ยุตเิ รือ่ ง แต่ถา้ เห็นว่าผูถ้ กู กล่าวหาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
																		  - ในกรณีเป็นการกระทำผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง
กฎหมายกำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำนาจสัง่ บรรจุสงั่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงิน
เดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด แต่หากเป็น
การกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำ
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
																		  - ในกรณีเป็นการกระทำผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควร
ลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่หา้ มมิให้ลดโทษลงต่ำกว่า
ปลดออก โดยผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่า
		 ๗ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนสำหรับกรณีทข่ี า้ ราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งต่างกัน หรือต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับดังกล่าวในส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภาเดียวกัน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือ
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิร่วมด้วย ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) สำหรับกรณีอื่น ให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กำหนด.
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔
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ผู้นั้นลาออกจากราชการ

สำหรับในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด
ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง อันมิใช่เป็นความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาททีไ่ ม่เกีย่ วกับ
ราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว
โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณา และดำเนินการทางวินัยต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยัง
มิได้ออกจากราชการ แต่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุต้องดำเนินการ
สอบสวนภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วนั ทีผ่ นู้ น้ั พ้นจากราชการ และถ้าผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้งดโทษ
ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้กรรมการสอบสวน
ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอำนาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และมีอำนาจ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
										 ๕.๒.๖) การออกจากราชการ
กฎหมายได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๘๒
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐
มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ หรือมาตรา ๘๔ หรือ
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
ทั้งนี้ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบ
๖๐ ปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้
รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความ
สามารถเฉพาะตัวในตำแหน่งตามข้อ ๕.๒.๑) (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง)
จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน ๑๐ ปีก็ได้ตามที่กำหนดในกฎ ก.ร.
										 ๕.๒.๗) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
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																 (๑) การอุทธรณ์
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตาม
กฎหมายนีห้ รือถูกสัง่ ให้ออกจากราชการตามมาตรา ๘๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ
คำสั่ง
																 (๒) การร้องทุกข์
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผูใ้ ดเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชา
ใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน
ในกรณีตามที่กำหนดในกฎ ก.ร. ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ร.
โดยในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเรื่อง
ร้องทุกข์ ก.ร. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์ก็ได้ และเมื่อ ก.ร.
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการ
ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยนั้นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ ก.ร. มีคำวินิจฉัย หาก
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม ให้ถอื ว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดย
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

กฎหมายได้ ก ำหนดให้ มี ต ำแหน่ ง ข้ า ราชการรั ฐ สภาฝ่ า ยการเมื อ ง๘
รวม ๒๔ ตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
(๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร   
(๔) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๕) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
(๖) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(๗) ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร   
(๘) โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
		 ๘ ทั้งนี้ ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองและบัญชีอตั ราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองท้ายกฎหมายนี้          แต่หากข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ผู้ใดซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ซึ่งได้เงินประจำตำแหน่งหรือเงินเพิ่มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวแล้ว
ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก และเมื่อใดที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับอัตรา
เงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง โดยเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการทุกประเภทและไม่เกินอัตราร้อยละ        ๑๐         ของอัตราทีใ่ ช้บงั คับอยู่ ให้ ก.ร. พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองให้สอดคล้องกับการปรับนั้น.
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔
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(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) ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านใน สภาผู้แทนราษฎร
		โดยข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซึง่ มีตำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ และให้นำคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายนี้ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง เว้นแต่ ข. (๑) และ (๒) มาใช้บังคับกับ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองโดยอนุโลม และในการแต่งตั้งข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม (๑) (๓) (๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๕) (๑๗)
(๑๘) (๒๐) (๒๒) และ (๒๔) ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำนาจ
แต่งตั้ง ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม (๒) (๔) (๖) (๙)
(๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๑) และ (๒๓) ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้มีอำนาจ
แต่งตั้ง

๗) บทเฉพาะกาล

(๑) ให้ ก.ร. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ปฏิบัติหน้าที่ ก.ร. ตามกฎหมายนี้ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.ร.
ตามกฎหมายนี้ และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมาย
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นี้ ต่ อ ไปจนกว่ า จะครบวาระตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ย
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) ผูใ้ ดเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูใ่ นวันก่อนวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายนี้ต่อไป
(๓) บรรดากฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
มติ ก.ร. หรือคำสัง่ ใดทีก่ ล่าวอ้างถึง “ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา” ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้หมายความถึง “ข้าราชการรัฐสภา”
ตามกฎหมายนี้ และในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ประกาศ หรือระเบียบหรือ
กำหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ให้นำกฎ ประกาศ หรือระเบียบ
หรือกรณีทก่ี ำหนดไว้แล้วซึง่ ใช้อยูเ่ ดิมมาใช้บงั คับเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายนี้
แต่ในกรณีที่ไม่อาจนำกฎ ประกาศ หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วมาใช้
บังคับได้ การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กำหนด
(๔) การใดที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งดำเนิ น การหรื อ เคยดำเนิ น การได้ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ และมิได้บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายนี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมายนี้ การดำเนินการ
ต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.ร. กำหนด
ทั้ ง นี้ การปรั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจำตำแหน่ ง ของข้ า ราชการ
รัฐสภาสามัญเข้าตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้ ให้ ก.ร. พิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๑๓๘
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพือ่ ประโยชน์
ในการดำเนิ น การดั ง กล่ า ว ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น เดื อ นยั ง
ไม่ ถึ ง ขั้ น ต่ ำ ของระดั บ ตามบั ญ ชี ท้ า ยกฎหมายนี้ ใ ห้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นไม่ ต่ ำ กว่ า
ขั้นต่ำชั่วคราวตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับ
เงินเดือนในขัน้ ต่ำของระดับตามบัญชีทา้ ยกฎหมายนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก ำหนดตามมาตรา ๑๓๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายเหต:-

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทบริหาร
บาท
๖๔,๓๔๐
๔๘,๗๐๐
๒๓,๒๓๐
ต้น

ขั้นสูง
ขั้นต่ำ
ขั้นต่ำชั่วคราว
ระดับ

บาท
๖๖,๔๘๐
๕๓,๖๙๐
๒๘,๕๕๐
สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ขั้นสูง
ขั้นต่ำ
ขั้นต่ำชั่วคราว
ระดับ

บาท
๕๐,๕๕๐
๒๕,๓๙๐
๑๘,๙๑๐
ต้น

บาท
๕๙,๗๗๐
๓๑,๒๘๐
๒๓,๒๓๐
สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
บาท
ขั้นสูง
๒๒,๒๒๐
ขั้นต่ำ
๗,๙๔๐
ขั้นต่ำชั่วคราว ๖,๘๐๐
ระดับ
ปฏิบัติการ
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บาท
๓๖,๐๒๐
๑๔,๓๓๐
๑๒,๕๓๐
ชำนาญการ

บาท
๕๐,๕๕๐
๒๑,๐๘๐
๑๘,๙๑๐
ชำนาญการพิเศษ

บาท
บาท
๕๙,๗๗๐
๖๖,๔๘๐
๒๙,๙๐๐
๔๑,๗๒๐
๒๓,๒๓๐      ๒๘,๕๕๐
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภททั่วไป
ขั้นสูง
ขั้นต่ำ
ระดับ

บาท
๑๘,๑๙๐
๔,๖๓๐
ปฏิบัติงาน

บาท
๓๓,๕๔๐
๑๐,๑๙๐
ชำนาญงาน

บาท
๔๗,๔๕๐
๑๕,๔๑๐
อาวุโส

บาท
๕๙,๗๗๐
๔๘,๒๒๐
ทักษะพิเศษ

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
๑. ตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับ
ระดับสูง
ระดับต้น

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับ
ระดับสูง
ระดับต้น

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

๓. ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
๔. ตำแหน่งประเภททั่วไป
ระดับ
ทักษะพิเศษ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐
อัตรา (บาท/เดือน)
๙,๙๐๐

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔

129

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร

จำนวนตำแหน่ง

อัตรา (บาท)

๑
๑
๒
๒
เท่าจำนวนรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร
เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๕๔,๙๑๐
๕๔,๙๑๐
๕๔,๙๑๐
๕๔,๙๑๐

ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
โฆษกประธานวุฒิสภา
โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการประธานรัฐสภา
เลขานุการรองประธานรัฐสภา
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการประธานวุฒิสภา
เท่าจำนวนรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา
เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๑
ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
๑
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
๑
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑
ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
๑
ผูช้ ว่ ยเลขานุการรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา
ผูช้ ว่ ยเลขานุการผูน้ ำฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
๑
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๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๒,๒๐๐
๔๒,๒๐๐
๔๒,๒๐๐
๔๒,๒๐๐
๔๒,๒๐๐
๔๒,๒๐๐
๔๒,๒๐๐
๓๗,๗๘๐
๓๗,๗๘๐
๓๗,๗๘๐
๓๗,๗๘๐
๓๗,๗๘๐
๓๗,๗๘๐
๓๗,๗๘๐

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
โฆษกประธานวุฒิสภา
โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการประธานรัฐสภา
เลขานุการรองประธานรัฐสภา
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการประธานวุฒิสภา
เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
ผูช้ ว่ ยเลขานุการผูน้ ำฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร

จำนวนตำแหน่ง

อัตรา (บาท)

๑
๑
๒
๒
เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร
เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร
เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา
๑
๑
๑
๑
๑
เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร
เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา
๑

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
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