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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยทีพ่ระราชบญัญตัจิดัระเบยีบปฏบิตัริาชการฝา่ยรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	 และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ 
การบรหิารราชการทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ดงันัน้	เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการฝา่ยรฐัสภา 
สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป	สมควรปรับปรุงกฎหมาย 
ดังกล่าว	 โดยกำหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เปน็เงนิอดุหนนุ	และกำหนดให	้ก.ร.	มอีำนาจออกระเบยีบรฐัสภา	หรอืประกาศ 
รัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	 
และการดำเนินการอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ให้ยกเลิก

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

พ.ศ.	๒๕๓๕

๒) บทนิยาม
“ประธานรัฐสภา”	หมายความว่า	ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ
 “รองประธานรัฐสภา” หมายความว่า	 รองประธานรัฐสภาตาม 

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

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
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“ก.ร.” หมายความว่า	คณะกรรมการขา้ราชการรฐัสภาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

“สภาผู้แทนราษฎร” หมายความว่า	สภาผู้แทนราษฎรตาม 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

“วุฒิสภา” หมายความว่า	วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
“รัฐสภา”	 หมายความว่า	 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตาม 

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

๓) หลักการบริหารราชการ
	ในการบริหารราชการตามกฎหมายนี้ ให้ เป็นไปตามวิธีการ 

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่	ี	โดยเปน็ไปตามความเหมาะสมของแตล่ะภารกจิ 
และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว	ก.ร.	จะออกระเบียบรัฐสภา 
หรือประกาศรัฐสภากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ 
และการสัง่การใหส้ว่นราชการสงักดัรฐัสภาและขา้ราชการรฐัสภาปฏบิตักิไ็ด้	
ซึ่งระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภา	ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามและ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔) ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
กฎหมายได้กำหนดให้มีส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ดังนี้	
(๑)  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ 

เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร	มีเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 พนักงานราชการและลูกจ้าง	 และ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และ 
ใหม้รีองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรเปน็ผูช้ว่ยสัง่และปฏบิตัริาชการ	และจะ 
ให้มีผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได	้ 
โดยรองเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรและผูช้ว่ยเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรมี
อำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดหรือมอบหมาย	

			 			 	ทั้งนี้ 	 ให้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 รองเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร	 และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญ

(๒)   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
ราชการประจำทั่วไปของวุฒิสภา	มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชา 
ขา้ราชการ	พนกังานราชการและลกูจา้ง	และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ 
ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา	 และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ช่วยสั่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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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 
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายน้ี และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

			 			 			รวมทั้ง	 ให้ส่วนราชการดังกล่าวเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	การรวมหรือการโอนส่วนราชการ 
ดงักลา่ว	ไมว่า่จะมผีลเปน็การจดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหมห่รอืไม	่ถา้ไมม่กีารกำหนด 
ตำแหนง่หรอือตัราของขา้ราชการ	พนกังานราชการ	หรอืลกูจา้งเพิม่ขึน้	ใหท้ำเปน็ 
ประกาศรฐัสภาโดยความเหน็ชอบของรฐัสภา	โดยประกาศรฐัสภาดงักลา่วใหร้ะบ ุ
อำนาจหนา้ทีข่องสว่นราชการ	การโอนอำนาจหนา้ทีต่ามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย 
ซึ่งส่วนราชการที่มีอยู่เดิม	 การโอนข้าราชการ	 พนักงานราชการและลูกจ้าง	
งบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย	

๕)  การแบ่งส่วนราชการภายใน
   การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 ให้ทำเป็นประกาศรัฐสภาโดยความเห็นชอบ 
ของ	ก.ร.	และให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศรัฐสภา 
ด้วย	 ซึ่งส่วนราชการดังกล่าวอาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสำนักหรือ 
สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ซึง่มฐีานะเทยีบสำนกั แตใ่นกรณทีีม่คีวามจำเปน็ 
จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

			ทั้งนี้	 ส่วนราชการภายในนั้น	 ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ให้ 
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น	ๆ	โดยให้มีผู้ อำนวยการสำนัก หรือ 

  ๑	 ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของสำนักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน 
วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	และผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายนี้.
  ๒	 ให้เลขาธิการวุฒิสภา	 รองเลขาธิการวุฒิสภา	 และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	 
เป็นเลขาธิการวุฒิสภา	รองเลขาธิการวุฒิสภา	และผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายนี้.
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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)		การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏบิตังิานของรฐัสภา	สภาผูแ้ทนราษฎร	วฒุสิภา	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
สมาชิกวุฒิสภา	กรรมาธิการของสภาผู้ แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทน

(๓)		การกำหนดอัตราเบี้ยประชุม	 ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอืน่ของ	ก.ร.	คณะอนกุรรมการขา้ราชการรฐัสภา	และคณะกรรมการ 
อื่น	ๆ	รวมทั้งให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติราชการใด	ๆ

(๔)		การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภา

(๕)	การกำหนดวิธีการ	 เงื่อนไข	 และอัตราค่าจ้างในการจ้าง 
พนกังานราชการและลกูจา้งของสว่นราชการสงักดัรฐัสภา	รวมทัง้การกำหนด 
เครื่องแบบและการแต่งกาย	 การกำหนดวันเวลาทำงาน	 วันหยุดราชการ 
ตามประเพณ	ีวนัหยดุราชการประจำป	ีการลาหยดุราชการ	คา่ตอบแทนพเิศษ	
ค่าครองชีพชั่วคราว	และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของ 
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

(๖)	วางระเบียบปฏิบัติราชการ	เพื่อให้การบริหารราชการ 
ฝ่ายรัฐสภาเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

๗) การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณรัฐสภา
	กำหนดใหข้า้ราชการรฐัสภาสามญัตำแหนง่เจา้หนา้ทีต่ำรวจรฐัสภา๓  

  ๓	 ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาตามกฎหมายนี้.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ 
ทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา	 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ให้เจ้าหน้าที่ 
ตำรวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 และให้มีอำนาจ 
และหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา

๘)  บทเฉพาะกาล
(๑)		ในวาระเริ่มแรก	ให้นำกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือคำสั่งใด 

ที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน	 พนักงานราชการ	 หรือลูกจ้าง	 มาใช้ 
บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภา	พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัด 
รัฐสภาโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้หรือกฎหมายว่าด้วย 
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 
รฐัมนตรเีจา้สงักดัใหเ้ปน็อำนาจของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสำหรบัสำนกังาน 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	หรอืของประธานวฒุสิภาสำหรบัสำนกังานเลขาธกิาร 
วฒุสิภา	หรอืของประธานรฐัสภาสำหรบัสว่นราชการขอ้	๔)	(๓)	และอำนาจของ
ปลดักระทรวงใหเ้ปน็อำนาจของเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	เลขาธกิารวฒุสิภา	
หรอืหวัหนา้สว่นราชการตามขอ้	๔)	(๓)	เฉพาะทีเ่กีย่วกบัราชการของสว่นราชการ 
ในสังกัด	 ทั้งนี้	จนกว่าจะมีระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามตามข้อ	๖)	
ใช้บังคับ	

	(๒)		โดยบรรดาประกาศรฐัสภา	ระเบยีบ	ก.ร.	ประกาศ	ก.ร.	มต	ิก.ร.	หรอื 
คำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 
พ.ศ.	๒๕๑๘	ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหรือในวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	ให้ยังคงใช้ 
บงัคบัไดต้อ่ไปเพยีงเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายนี้		จนกวา่จะมรีะเบยีบรฐัสภา	 
ประกาศรัฐสภา	มติ	ก.ร.	หรือคำสั่งตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ

(๓)		ให้โอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หนี้สิน	ข้าราชการ	พนักงาน 
ราชการ	ลูกจ้าง	และเงนิงบประมาณของสำนกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ 
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ฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	ไปเป็นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตามกฎหมายนี้	แล้วแต่กรณี

หลักการและเหตุผล
	โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับ 
การบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป	ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร 
ทรพัยากรบคุคลภาครฐั	ดงันัน้	เพือ่ใหก้ารบรหิารทรพัยากรบคุคลของราชการ 
ฝา่ยรฐัสภาสอดคลอ้งกบัการบรหิารราชการทีเ่ปลีย่นแปลงไป	สมควรปรบัปรงุ 
กฎหมายดังกล่าวโดยกำหนดระบบตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาให้ 
จำแนกตามกลุ่มลักษณะงานและให้มีบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำ 
ตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาเป็นการเฉพาะ	กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภา 
สามัญตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป	ระดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษอาจรับราชการ 
ต่อไปได้	 และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	รวมท้ังเพ่ิมตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
บางตำแหนง่ในสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิของงาน 
ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา	จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้

สาระสำคัญโดยสรุป

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

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑) ให้ยกเลิก
(๑)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘
(๒)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๒)	 

พ.ศ.	๒๕๒๑
(๓)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๓)	 

พ.ศ.	๒๕๓๑
(๔)		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๔)	 

พ.ศ.	๒๕๓๕
	(๕)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๕)	 

พ.ศ.	๒๕๓๘
	(๖)	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	(ฉบับที่ 	๖)	 

พ.ศ.	๒๕๕๑

๒) บทนิยาม
 “ข้าราชการรัฐสภา”	 หมายความว่า	 บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ 

แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัตินี้
 “ประธานรัฐสภา”	หมายความว่า	ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ
 “รองประธานรฐัสภา”	หมายความวา่	รองประธานรฐัสภาตามบทบญัญตั ิ

แห่งรัฐธรรมนูญ
 “ก.ร.”	หมายความว่า	คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
 “รัฐสภา”	หมายความวา่	สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาตามบทบญัญตัิ 

แห่งรัฐธรรมนูญ

๓) บททั่วไป
	กฎหมายได้กำหนดให้การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาต้องเป็นไปเพื่อ 

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ	ความมีประสิทธิภาพ	และความคุ้มค่า	 
โดยใหข้า้ราชการปฏบิตัริาชการอยา่งมคีณุภาพ	คณุธรรม	และมคีณุภาพชวีติทีด่	ี
และกฎหมายยังได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม 
ของข้าราชการรัฐสภาที่ต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่	 ก.ร.	กำหนด	ทั้งนี้	 
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว	กฎหมายให้ 
ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย	

	กฎหมายไดก้ำหนดใหม้กีารจดัแบง่ขา้ราชการรฐัสภาออกเปน็	๒	ประเภท	
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คือ
 (๑)  ขา้ราชการรฐัสภาสามญั	ไดแ้ก	่ขา้ราชการรฐัสภาซึง่รบัราชการ 

โดยได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	๓	(ข้อ	๕))
     (๒)  ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่	ข้าราชการรัฐสภาซึ่ง 
รับราชการในตำแหน่งการเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด	 ๔	 
(ข้อ	๖))

๔) คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)
	กฎหมายกำหนดใหม้คีณะกรรมการขา้ราชการรฐัสภา	เรยีกโดยยอ่วา่ 

“ก.ร.” ประกอบด้วย	ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ	รองประธาน 
รฐัสภาเปน็รองประธานกรรมการ	เลขาธกิาร	ก.พ.	เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	
เลขาธกิารวฒุสิภา	ผูท้รงคณุวฒุจิำนวน	๘	คนซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรเลอืกจำนวน	
๔	คน	วฒุสิภาเลอืกจำนวน	๔	คน	และผูแ้ทนขา้ราชการรฐัสภาสามญัจำนวน 
๔	คน	ซึ่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรเลือกกันเองจำนวน	๒	คน๔	 และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัด 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลือกกันเองจำนวน	๒	คน	เป็นกรรมการ	โดยให้ 
ประธานรัฐสภาแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา 
คนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ	ก.ร.	

	ทั้งนี้	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภา 
สามัญมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ	๔	ปี	 โดยรัฐสภาอาจเลือกกรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุซิึง่ออกจากตำแหนง่ไปแลว้เปน็กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิหมไ่ดอ้กี	
แตจ่ะดำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนัเกนิ	๒	วาระมไิด	้และกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการ 
รัฐสภาสามัญจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้

 อำนาจหน้าที่ของ ก.ร. มีดังนี้
	(๑)		เสนอแนะและใหค้ำปรกึษาแกส่ว่นราชการสงักดัรฐัสภาเกีย่วกบั 

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐาน 
ค่าตอบแทน	 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 รวมตลอดทั้ง 
การวางแผนกำลังคนและด้านอื่น	ๆ	 เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินการ

	(๒)		กำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีารและมาตรฐานการบรหิารและพฒันา 

  ๔	 ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 กฎหมายได้กำหนดเวลาในการจัดให้มีการเลือกจาก 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา	ให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	.	

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการรัฐสภาเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้ 
เป็นแนวทางในการดำเนินการ

	(๓)		ออกกฎ	 ก.ร.	 และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพือ่ปฏบิตักิารตามกฎหมายนี	้รวมตลอดทัง้การใหค้ำแนะนำหรอืวางแนวทางใน 
การปฏิบัติการตามกฎหมายนี้	

	(๔)		ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาตา่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากการใชก้ฎหมายนี	้ 
รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา

	(๕)		กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพือ่รบัรองคณุวฒุขิองผูไ้ดร้บัปรญิญา	 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	หรือคุณวุฒิอย่างอื่น	 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ 
แต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภา	และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน	 
รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

	(๖)		กำกบั	ดแูล	ตดิตาม	ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิารทรพัยากร 
บุคคลของข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 เพื่อรักษาความเป็น 
ธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 รวมทั้งตรวจสอบและ 
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

	(๗)		พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติ 
เกี่ยวกับวัน	เดือน	ปีเกิดและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการรัฐสภา

	(๘)		กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายนี้

	(๙)		กำหนดเรือ่งการจดัสวสัดกิาร	การสงเคราะหอ์ืน่	และเงนิคา่ตอบแทน 
พิเศษแก่ข้าราชการรัฐสภา

(๑๐)	แต่งตั้งอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา	 เรียกโดยย่อว่า	“อ.ก.ร.”	
เพื่อทำการใด	ๆ	แทนได้

	(๑๑)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ	
ก.ร.

๕) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 ๕.๑)  การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญ
			 			 			การจดัระเบยีบขา้ราชการรฐัสภาสามญัตามกฎหมายนีใ้หค้ำนงึถงึ 

ระบบคุณธรรมรวม	๕	ประการ	ดังนี้
			 			 			(๑)	การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล	ความเสมอภาค	
ความเป็นธรรม	และประโยชน์ของทางราชการ

			 			 			(๒)	การบริหารทรัพยากรบุคคล	 ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และ 
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ประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงาน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นธรรม

			 			 			(๓)	การพิจารณาความดีความชอบ	การเลื่อนตำแหน่ง	และ 
การใหป้ระโยชนอ์ืน่แกข่า้ราชการตอ้งเปน็ไปอยา่งเปน็ธรรมโดยพจิารณาจาก 
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) การกำหนดตำแหนง่	กฎหมายไดก้ำหนดใหต้ำแหนง่
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	มี	๔	ประเภท	ดังนี้

               (๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร	ได้แก่	ตำแหน่งหัวหน้า
สว่นราชการสงักดัรฐัสภา	รองหวัหนา้สว่นราชการสงักดัรฐัสภา	ผูช้ว่ยหวัหนา้ 
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	 และตำแหน่งอื่นที่	 ก.ร.กำหนดเป็นตำแหน่ง 
ประเภทบริหาร	ซึ่งแบ่งออกเป็น	๒	ระดับ	คือ

			 			 				 		 		 		 		 	(ก)	ระดับต้น
			 			 				 		 		 		 		 	(ข)	ระดับสูง
               (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ	 ได้แก่	 ตำแหน่ง 

หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสำนัก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานและตำแหน่ง 
อืน่ที	่ก.ร.	กำหนดเปน็ตำแหนง่ประเภทอำนวยการ	ซึง่แบง่ออกเปน็	๒	ระดบั	
คือ

			 			 				 		 		 		 		 	(ก)	ระดับต้น
			 			 				 		 		 		 		 	(ข)	ระดับสูง
               (๓) ตำแหนง่ประเภทวชิาการ	ไดแ้ก	่ตำแหนง่ทีจ่ำเปน็ 

  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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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
			 			 				 		 		 การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญนั้น	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ	 ก.ร.	 
โดยตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาจะมีในส่วนราชการใด	จำนวนเท่าใด	และเป็น 
ตำแหนง่ประเภทใด	สายงานใด	ระดบัใด	ให	้ก.ร.	จดัทำมาตรฐานกำหนดตำแหนง่๕	

ซึ่งให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน	 และภายใต้ 
บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาตำแหน่งใดบังคับ 
บญัชาขา้ราชการรฐัสภาสามญัในสว่นราชการสงักดัรฐัสภาในฐานะใด	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	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญแห่งกฎหมายน้ีมาใช้บังคับ	 และให้ผู้บังคับบัญชาส่ังแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำรงตำแหน่ง 
ใหม่ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	และจัดตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง 
สายงาน	 และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ	 แต่หากมีเหตุผลและความจำเป็น	 ก.ร.	 อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะรายได้	 
ซึ่ง	ก.ร.	ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔.
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			 			 				 		 		 กฎหมายได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ไดร้บัเงนิเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามท่ีกำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือน 
ข้ันต่ำข้ันสูง๖	รวมทั้งอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำ 
ตำแหนง่ของขา้ราชการรฐัสภาสามญัตามบญัชทีา้ยของกฎหมายนี้	โดยทีเ่งนิ 
ประจำตำแหน่งดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 
บำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่อย่างใด	 
และขา้ราชการรฐัสภาสามญัอาจไดร้บัเงนิเพิม่สำหรบัตำแหนง่ในบางสายงาน 
หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	และอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตาม 
ภาวะเศรษฐกิจ

			 			 				 		 		 	นอกจากนี้	 เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของรัฐสภา	 กฎหมายได้กำหนดให้มีตำแหน่ง 
นักกฎหมายนิติบัญญัติในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู้และ 
มีประสบการณ์ในทางนิติศาสตร์ การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทาง 
กฎหมาย การบริหารราชการแผ่นดินและระบบงานด้านนิติบัญญัติ  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้ 
กฎหมายตามความรับผิดชอบของรัฐสภา	โดยได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง 
ในอัตราตามระเบียบที่	ก.ร.	กำหนด	ซึ่งคุณสมบัติ	หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เข้าสู่ตำแหน่ง	การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัตินั้นให้เป็น
ตามระเบียบที่	ก.ร.	กำหนด

        ๕.๒.๓) การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
               ก. การสรรหา 
			 			 				 		 		 		 สำหรับในการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้า 

รับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง	 
ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของ 
บุคคลดังกล่าว	ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ

              ข. การบรรจุและการแต่งตั้ง
			 			 				 		 		 		 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 

รัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด	ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบ 
แขง่ขนัไดใ้นตำแหนง่นัน้	โดยบรรจแุละแตง่ตัง้ตามลำดบัทีใ่นบญัชผีูส้อบแขง่ขั

  ๖	 ในการพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้	 ก.ร.	 ปรับเพื่อให้ 
สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา	 
แต่การจ่ายเงินดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบที่	ก.ร.	กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง.
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นได	้เวน้แตเ่ปน็กรณทีีม่เีหตพุเิศษตามทีก่ฎหมายกำหนด	ซึง่ในการบรรจบุคุคล 
เขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการรฐัสภาสามญั และการแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ 
ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

                (๑) การบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภท 
บริหารระดับสูง	 ให้ประธานรัฐสภา	ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน 
วุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

               (๒) การบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภท 
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	 ให้ประธานรัฐสภา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
หรือประธานวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุและนำความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง

                (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น 
นอกจาก (๑) และ (๒) ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เลขาธิการวุฒิสภา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรียกชื่ออย่างอื่น	แล้วแต่กรณี	 เป็นผู้มี 
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

			 			 				 		 		 		 โดยการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดำรง 
ตำแหนง่ในสายงานทีไ่มม่กีำหนดไวใ้นมาตรฐานกำหนดตำแหนง่	จะกระทำมไิด้	
ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งใดต้องมี 
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง	 แต่ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น	 ก.ร.	 อาจอนุมัติให้แต่งตั้ง 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ซึ่งมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ 
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้

			 			 				 		 		 		 ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ 
เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ 
สังกัดรัฐสภาโดยความเห็นชอบของ	ก.ร.	 ในการสั่งการตามสมควรเพื่อเยียวยา 
และแก้ไขหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้

						 				 		 		 		 ทัง้นี	้ในกรณทีีต่ำแหนง่ขา้ราชการรฐัสภาสามญัวา่งลง	 
หรอืผูด้ำรงตำแหนง่ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีร่าชการได	้และเปน็กรณทีีม่ไิดบ้ญัญตั ิ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา	ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี 
อำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวข้างต้น	 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่เห็น 
สมควรรักษาการในตำแหน่งนั้นได้

        ๕.๒.๔) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ 
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ในการปฏิบัติราชการ
					 				 		 		 กฎหมายกำหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่ 

ดำเนนิการใหม้กีารเพิม่พนูประสทิธภิาพและเสรมิสรา้งแรงจงูใจแกข่า้ราชการ 
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
					 				 		 		 		 		 	โดยการลงโทษข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ 

ทำเปน็คำสัง่	ผูส้ัง่ลงโทษตอ้งสัง่ลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิ	และตอ้งเปน็ 
ไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติโดยในคำสั่งลงโทษให้แสดงว่า 
ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดตามที่กำหนดไว้ในกฎ	ก.ร.	ด้วย

                ข. การสืบสวนสอบสวนวินัยข้าราชการรัฐสภา
สามัญ

					 				 		 		 		 		 	เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย	 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้อง 
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจทุราบโดยเรว็เพือ่ดำเนนิการ	หรอื 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ 123

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

สั่งให้ดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
ผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่	ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด 
วินัยก็ให้ยุติเรื่องได้	 แต่ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว	
หากปรากฏว่า

                  (๑) ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง	 และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 
พรอ้มทัง้รบัฟงัคำชีแ้จงของผูถ้กูกลา่วหาแลว้	ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจุ 
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา	 ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ 
ตามควรแกก่รณโีดยไมต่ัง้คณะกรรมการสอบสวนกไ็ด้	แตถ่า้เหน็วา่ผูถ้กูกลา่วหา 
ไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา	ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง

                  (๒) ถา้ความผดินัน้เปน็ความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน๗	 ในการ 
สอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมท้ัง 
รับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา	 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการเสร็จ	 
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ	 
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดตาม 
ข้อกล่าวหา	ให้ส่ังยุติเร่ือง	แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา

                    -  ในกรณเีปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง  
กฎหมายกำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาซึง่มอีำนาจสัง่บรรจสุัง่ลงโทษภาคทณัฑ	์ตดัเงนิ 
เดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด	 แต่หากเป็น 
การกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ	 จะงดโทษให้โดยให้ทำ 
ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

                    -    ในกรณเีปน็การกระทำผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง  
ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี	 ถ้ามีเหตุอันควร 
ลดหยอ่นจะนำมาประกอบการพจิารณาลดโทษกไ็ด	้แตห่า้มมใิหล้ดโทษลงตำ่กวา่ 
ปลดออก	โดยผู้ใดถูกลงโทษปลดออก	ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่า

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

  ๗	 การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนสำหรับกรณีท่ีข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งต่างกัน	หรือต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
กันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน	ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
ทรงคุณวุฒิถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับดังกล่าวในส่วน 
ราชการสังกัดรัฐสภาเดียวกัน	ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
	 	 (๒)	สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน	ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือ 
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิร่วมด้วย	ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
	 	 (๓)	สำหรับกรณีอื่น	ให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	กำหนด.
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ผู้นั้นลาออกจากราชการ
			 			 				 		 		 		 		 สำหรับในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใด 

ถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง อันมิใช่เป็นความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับ 
ราชการหรือความผิดลหุโทษ	แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว 
โดยมิใช่เพราะเหตุตาย	ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการ 
สืบสวนหรือพิจารณา	 และดำเนินการทางวินัยต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยัง 
มิได้ออกจากราชการ	แต่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุต้องดำเนินการ 
สอบสวนภายใน	๑๘๐	วันนับแต่วันท่ีผู้น้ันพ้นจากราชการ	และถ้าผลการสอบสวน 
พิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	ก็ให้งดโทษ		

					 				 		 		 		 		 	ทั้งนี้	กฎหมายได้กำหนดให้กรรมการสอบสวน 
ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 และให้มีอำนาจ 
เชน่เดยีวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน	และมีอำนาจ 
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

          ๕.๒.๖) การออกจากราชการ
			 			 				 		 		 		 กฎหมายได้กำหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

ออกจากราชการเมื่อ
			 			 				 		 		 		 (๑)	 ตาย
			 			 				 		 		 		 (๒)	 พน้จากราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยบำเหนจ็

บำนาญข้าราชการ
			 			 				 		 		 		 (๓)	 ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตจาก 

ผู้บังคับบัญชาให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา	๘๒
			 			 				 		 		 		 (๔)	 ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา	 ๔๓	 มาตรา	 ๕๐	

มาตรา	๗๖	มาตรา	๘๓	หรือมาตรา	๘๔	หรือ
			 			 				 		 		 		 (๕)	 ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
			 			 				 		 		 		 ทั้งนี้	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบ	 

๖๐	 ปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณและทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้ 
รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้ความ 
สามารถเฉพาะตวัในตำแหนง่ตามขอ้	๕.๒.๑)	(๓)	(ง)	หรอื	(จ)	หรอื	(๔)	(ค)	หรอื	(ง)	 
จะให้รับราชการต่อไปอีกไม่เกิน	๑๐	ปีก็ได้ตามที่กำหนดในกฎ	ก.ร.

          ๕.๒.๗) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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  ๘	 ทั้งนี้	 ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภา 
ฝา่ยการเมอืงและบญัชอีตัราเงนิประจำตำแหนง่ขา้ราชการรฐัสภาฝา่ยการเมอืงทา้ยกฎหมายนี้										แตห่ากขา้ราชการรฐัสภาฝา่ยการเมอืง 
ผู้ใดซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย	ซึ่งได้เงินประจำตำแหน่งหรือเงินเพิ่มสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวแล้ว	
ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก	และเมื่อใดที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับอัตรา 
เงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 โดยเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการ 
การเมอืงหรอืขา้ราชการทกุประเภทและไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ								๑๐									ของอตัราทีใ่ชบ้งัคบัอยู	่ให	้ก.ร.	พจิารณาปรบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการ 
รัฐสภาฝ่ายการเมืองให้สอดคล้องกับการปรับนั้น.

                (๑) การอุทธรณ์
			 			 				 		 		 		 		 		 ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกสั่งลงโทษตาม 

กฎหมายนีห้รอืถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการตามมาตรา	๘๓	(๑)	(๓)	(๕)	(๖)	(๗)	และ	(๘)	 
ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ	 ก.ร.	 ภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ 
คำสั่ง

                (๒) การร้องทุกข์
			 			 				 		 		 		 		 		 ขา้ราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดเหน็วา่ผูบ้งัคบับญัชา 

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 
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดไมป่ฏบิตัติาม	ใหถ้อืวา่เปน็การจงใจละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดย 
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
กฎหมายได้กำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง๘	 

รวม	๒๔	ตำแหน่ง	ดังนี้
	(๑)	ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา		 	 	
(๒)		ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓)	ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	 	 		
(๔)		ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๕)	ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร		 		
(๖)		ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(๗)	ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร			
(๘)		โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
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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

  โดยข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตำแหน่ง 
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 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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นี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย 
รัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘

	(๒)	ผูใ้ดเปน็ขา้ราชการรฐัสภาสามญัหรอืขา้ราชการรฐัสภาฝา่ยการเมอืง
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝา่ยรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	อยูใ่นวนักอ่นวนัที	่
๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๔	 ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการ 
รัฐสภาฝ่ายการเมือง	แล้วแต่กรณี	ตามกฎหมายนี้ต่อไป

	(๓)	บรรดากฎหมาย	ข้อบังคับ	กฎ	ประกาศ	ระเบียบ	มติคณะรัฐมนตรี	
มต	ิก.ร.	หรอืคำสัง่ใดทีก่ลา่วอา้งถงึ	“ขา้ราชการฝา่ยรฐัสภา”	ตามพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	หรือพระราชบัญญัติเครื่องแบบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	 ให้หมายความถึง	 “ข้าราชการรัฐสภา”	
ตามกฎหมายนี้	 และในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ	ประกาศ	หรือระเบียบหรือ 
กำหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้	 ให้นำกฎ	ประกาศ	หรือระเบียบ 
หรือกรณีท่ีกำหนดไว้แล้วซ่ึงใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายน้ี	 
แต่ในกรณีที่ไม่อาจนำกฎ	ประกาศ	หรือระเบียบหรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วมาใช้
บังคับได้	การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	กำหนด

	(๔)	การใดที่อยู่ ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๑๘	และมิได้บัญญัติ 
ไว้ในกฎหมายนี	้หรือมีกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมายนี	้การดำเนินการ 
ต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่	ก.ร.	กำหนด	

ทั้งนี้ 	 การปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญเข้าตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้	 ให้	 ก.ร.	 พิจารณาดำเนินการให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา	๑๓๘	 
แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และเพือ่ประโยชน ์
ในการดำเนินการดังกล่าว	 ข้าราชการรัฐสภาสามัญซึ่งได้รับเงินเดือนยัง 
ไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 
ขั้นต่ำชั่วคราวตามบัญชีท้ายกฎหมายนี้	และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับ 
เงนิเดอืนในขัน้ตำ่ของระดบัตามบญัชทีา้ยกฎหมายนี	้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา	 ๑๓๘	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
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 บาท

ขั้นสูง ๖๔,๓๔๐ ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ ๔๘,๗๐๐ ๕๓,๖๙๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๒๓,๒๓๐ ๒๘,๕๕๐

ระดับ ต้น สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

บาท บาท

ขั้นสูง ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ำ ๒๕,๓๙๐ ๓๑,๒๘๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐

ระดับ ต้น สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๒๒,๒๒๐ ๓๖,๐๒๐ ๕๐,๕๕๐ ๕๙,๗๗๐ ๖๖,๔๘๐

ขั้นต่ำ ๗,๙๔๐ ๑๔,๓๓๐ ๒๑,๐๘๐ ๒๙,๙๐๐ ๔๑,๗๒๐

ขั้นต่ำชั่วคราว ๖,๘๐๐ ๑๒,๕๓๐ ๑๘,๙๑๐ ๒๓,๒๓๐					 ๒๘,๕๕๐

ระดับ ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งประเภททั่วไป

บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง ๑๘,๑๙๐ ๓๓,๕๔๐ ๔๗,๔๕๐ ๕๙,๗๗๐

ขั้นต่ำ ๔,๖๓๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐

ระดับ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

๑. ตำแหน่งประเภทบริหาร

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ระดับสูง ๒๑,๐๐๐

๑๔,๕๐๐
ระดับต้น ๑๐,๐๐๐

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ระดับสูง ๑๐,๐๐๐
ระดับต้น ๕,๖๐๐

๓. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ทรงคุณวุฒิ ๑๕,๖๐๐

๑๓,๐๐๐

เชี่ยวชาญ ๙,๙๐๐
ชำนาญการพิเศษ ๕,๖๐๐

ชำนาญการ ๓,๕๐๐

๔. ตำแหน่งประเภททั่วไป

ระดับ อัตรา	(บาท/เดือน)
ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐
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บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง อัตรา	(บาท)

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ๑ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ๑ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ๒ ๕๔,๙๑๐
ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ๔๕,๐๐๐
ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๔๕,๐๐๐
ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐
โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐
โฆษกประธานวุฒิสภา ๑ ๔๕,๐๐๐
โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐
เลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๔๒,๒๐๐
เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๔๒,๒๐๐
เลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๔๒,๒๐๐
เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔๒,๒๐๐
ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๓๗,๗๘๐
ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓๗,๗๘๐

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔
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บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ตำแหน่ง จำนวนตำแหน่ง อัตรา	(บาท)

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ๑ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา ๑ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ๒ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา ๒ ๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ๑๐,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๑๐,๐๐๐

ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐

โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐

โฆษกประธานวุฒิสภา ๑ ๑๐,๐๐๐

โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐

เลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๔,๙๐๐

เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๔,๙๐๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา ๑ ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่าจำนวนรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา เท่าจำนวนรองประธานวุฒิสภา ๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๓,๗๘๐




