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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
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(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 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้าราชการรัฐสภา”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ประธานรัฐสภา”  หมายความว่า  ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“รองประธานรัฐสภา”  หมายความว่า  รองประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
“ก.ร.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
“รัฐสภา”  หมายความว่า  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู 
มาตรา ๕ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
ของทางราชการ  ความมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่า  โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ  
คุณธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

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

แต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๓ 
(๒) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  ได้แก่  ข้าราชการรัฐสภาซ่ึงรับราชการในตําแหน่ง

การเมืองของรัฐสภาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด  ๔ 
มาตรา ๘ วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําปี   

และการลาหยุดราชการของข้าราชการรัฐสภา  ให้เป็นไปตามที่  ก.ร.  กําหนด 
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มาตรา ๙ เครื่องแบบของข้าราชการรัฐสภาและระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของข้าราชการ
รัฐสภา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

มาตรา ๑๐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับข้าราชการรัฐสภาให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๑ บําเหน็จบํานาญข้าราชการรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
มาตรา ๑๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา  ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่  

ก.ร.  กําหนด 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งจะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให้การบังคับ

ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิด

ทางวินัย 
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
 

 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา”   
เรียกโดยย่อว่า  “ก.ร.”  ประกอบด้วย  ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ  รองประธานรัฐสภา 
เป็นรองประธานกรรมการ  เลขาธิการ  ก .พ.  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการวุฒิสภา  
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคนซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรเลือกจํานวนสี่คน  วุฒิสภาเลือกจํานวนสี่คน  และผู้แทน
ข้าราชการรัฐสภาสามัญจํานวนสี่คน ซ่ึงข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเองจํานวนสองคน  และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 

ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภาคนใดคนหนึ่ง 
เป็นเลขานุการ  ก.ร. 

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๓  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่ามาแล้วหรือเคยดํารง
ตําแหน่งกรรมการข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว 
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(๒) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  ข้าราชการการเมือง  ข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง  สมาชิกรัฐสภา  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญมีวาระ 
อยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงได้รับ
เลือกใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๖ เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงเพราะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
ตามมาตรา  ๑๕  หรือเพราะพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๙  ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  ขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ตําแหน่งว่าง  หรือวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภา  แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับสําหรับกรณีที่ตําแหน่งว่างเพราะการพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๙  และวาระของกรรมการที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  หรือเม่ือสภาผู้แทนราษฎร 
ส้ินอายุหรือถูกยุบ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างเพราะพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๑๙  
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงตนแทน 

รัฐสภาอาจเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงออกจากตําแหน่งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
ได้อีกแต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

มาตรา ๑๗ เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญว่างลงเพราะพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระตามมาตรา  ๑๕  หรือเพราะพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐  ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  เลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่ง
ว่างลง 

ให้กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงได้รับเลือกแทนตําแหน่งที่ว่างเพราะพ้นจาก
ตําแหน่งตามมาตรา  ๒๐  อยู่ในตําแหน่งตามวาระของกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงตนแทน 

กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๑๘ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานรัฐสภากําหนด 

มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๕  กรรมการผู้แทน

ข้าราชการรัฐสภาสามัญพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
(๔) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๒๑ การประชุมของ  ก.ร.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของ  ก.ร.  โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี 
ตามมาตรา  ๓๗  วรรคสอง 

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

การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและด้านอ่ืน ๆ  เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ 
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(๒) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของข้าราชการรัฐสภาเพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 

(๓) ออกกฎ  ก.ร.  และระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  รวมตลอดทั้งการให้คําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎ  ก.ร.  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้พระราชบัญญัตินี้  รวมตลอดทั้ง

กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา  ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน  เพื่อประโยชนใ์นการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภา  และการกําหนด

อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว 

(๖) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเก่ียวกับวัน  เดือน  ปีเกิด  

และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการรัฐสภา 

(๘) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๙) กําหนดเรื่องการจัดสวัสดิการ  การสงเคราะห์อ่ืน  และเงินค่าตอบแทนพเิศษแก่ข้าราชการ

รัฐสภา 

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ  ก.ร. 

มาตรา ๒๓ ก.ร.  มีอํานาจแต่งตั้งอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา  เรียกโดยย่อว่า  “อ.ก.ร.”  

เพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 

การประชุมของ  อ.ก.ร.  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด  ๓ 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 

 

มาตรา ๒๔ การจัดระเบียบข้าราชการรัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ให้คํานึงถึงระบบ
คุณธรรมดังต่อไปนี้ 

(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรม  และประโยชน์ของทางราชการ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ
ลักษณะของงาน  โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนตําแหน่ง  และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติและจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 

(๔) การดําเนินการทางวินัย  ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
มาตรา ๒๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน  และความต่อเนื่องในการจัดทําบริการ
สาธารณะ  และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศ  ก.ร. 

ส่วนที่  ๒ 
การกําหนดตําแหน่ง  และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 

 
 

มาตรา ๒๖ ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  มี  ๔  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร  ได้แก่  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  รองหัวหน้า

ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  และตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดเป็น
ตําแหน่งประเภทบริหาร 

(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ได้แก่  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก  
ผู้อํานวยการกลุ่มงาน  และตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
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(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ  ได้แก่  ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่  ก.ร.  กําหนด  เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น 

(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก่  ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ  และตําแหน่งประเภทวิชาการ  ทั้งนี้  ตามที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๒๗ ระดับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ระดับต้น 
 (ข)  ระดับสูง 
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ระดับต้น 
 (ข)  ระดับสูง 
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ระดับปฏิบัติการ 
 (ข)  ระดับชํานาญการ 
 (ค)  ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (ง)  ระดับเชี่ยวชาญ 
 (จ)  ระดับทรงคุณวุฒิ 
(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป  มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ระดับปฏิบัติงาน 
 (ข)  ระดับชํานาญงาน 
 (ค)  ระดับอาวุโส 
 (ง)  ระดับทักษะพิเศษ 
การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 
มาตรา ๒๘ ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญจะมีในส่วนราชการใด  จํานวนเท่าใด  และเป็น

ตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ให้เป็นไปตามที่  ก.ร.  กําหนด  โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ความไม่ซํ้าซ้อน  และประหยัดเป็นหลัก  และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๒๙ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๒๙ ให้  ก.ร.  จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน  และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงาน
เท่ากันโดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ  และคุณภาพ
ของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ระบุชื่อตําแหน่งในสายงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ด้วย 

มาตรา ๓๐ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาตําแหน่งใดบังคับ
บัญชาข้าราชการรัฐสภาสามัญในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๓๑ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งในแต่ละประเภทตามที่
กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะได้รับเงินเดือนเท่าใด  ตามบัญชีเงินเดือน 
ขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.    

ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  ก.ร.  กําหนด 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตรา 
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในกฎ  ก.ร. 

เงินประจําตําแหน่งตามมาตรานี้  ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

มาตรา ๓๒ เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหน่ง 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ให้  ก.ร.  พิจารณาปรับ
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา   
โดยให้กระทําเป็นประกาศรัฐสภา  และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม  และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
และเงินประจําตําแหน่งตามประกาศรัฐสภาดังกล่าวเป็นเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและเงินประจําตําแหน่ง 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เม่ือมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  การปรับเงินเดือนหรือเงินประจํา
ตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่  ให้  ก.ร.  
กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ 

ประกาศรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนดตามวรรคสอง   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 

มาตรา ๓๓ การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่  ก.ร.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๔ ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งในบางสายงานหรือ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๔  เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายของรัฐสภา  ให้มีตําแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ซ่ึงเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในทาง
นิติศาสตร์  การร่างกฎหมาย  การให้ความเห็นทางกฎหมาย  การบริหารราชการแผ่นดินและระบบงาน 
ด้านนิติบัญญัติ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านกฎหมายและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตาม
ความรับผิดชอบของรัฐสภา 

ให้นักกฎหมายนิติบัญญัติได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งในอัตราตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด   
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่ง  การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนักกฎหมายนิติ

บัญญัติ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด 
ส่วนที่  ๓ 

การสรรหา  การบรรจุ  และการแต่งตั้ง 
 

 

มาตรา ๓๖ การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ของบุคคลดังกล่าว  ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในส่วนนี้ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๓๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๓) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 
 (๔) เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๕) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ

ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ 
 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๐) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๑) เ ป็นผู้ เคยกระทํ าการทุ จริต ในการสอบเข้ ารับราชการหรื อเข้ าปฏิบัติ งาน 

ในหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (๕)  (๖)  (๗)  
(๘)  (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  ก.ร.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม  (๘)  หรือ  (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณี 
มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑๐)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่
เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  มติของ  ก.ร.  ในการยกเว้นดังกล่าว
ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของจํานวนกรรมการที่มาประชุม  การลงมติให้กระทําโดยลับ 

การขอยกเว้นตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด 
ในกรณีตามวรรคสอง  ก.ร.  จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย  หรือจะประกาศยกเว้นให้ 

เป็นการทั่วไปก็ได้ 
มาตรา ๓๘ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งใด  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น  โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ 
ในบัญชผู้ีสอบแข่งขันได้ 

การสอบแข่งขัน  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  และรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขัน   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.ร.  กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘ 

มาตรา ๓๙ ผู้สมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งใด  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๗  และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งหรือได้รับอนุมัติจาก  ก.ร.  ตามมาตรา  ๔๕  ด้วย 

สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๗  ข. (๑)  หรือ  (๒)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองหรือกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ มีเหตุพิเศษ  ผู้ บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒   
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยไม่ต้องดําเนินการสอบแข่งขัน 
ตามมาตรา  ๓๘  ก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.ร.  กําหนด 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาตรา ๔๑ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาใดมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่งจะบรรจุบุคคล 
ซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง  เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๔๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  และการแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่ง  ให้ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้  เป็นผู้ส่ังบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ให้ประธานรัฐสภา  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  นําเสนอ ก.ร . เพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ร.  แล้ว  ให้ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ประธานรัฐสภา  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  นําเสนอ  ก.ร. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก  ก.ร.  แล้ว  ให้ประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   
หรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจแุละนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนนอกจาก  (๑)  และ  (๒)  ให้เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  เลขาธิการวุฒิสภา  หรือหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

มาตรา ๔๓ ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๔๐  ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการ
ที่ดีตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  
ส่ังให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป  แต่ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ํากว่ามาตรฐาน 
ที่กําหนด  ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 
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ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคสอง  ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการรัฐสภา
สามัญ  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในส่วนที่  ๕  วินัยและการดําเนินการทางวินัย   
และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องออกจากราชการตามวรรคสองก็ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปก่อน 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๔๗  ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่ไม่มีกําหนดไว้ 
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  จะกระทํามิได้ 

มาตรา ๔๕ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ในกรณีที่ มีเหตุผลและความจําเป็น  ก .ร.  อาจอนุมัติให้แต่งตั้ งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ซ่ึงมีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งก็ได้ 

ในกรณีที่  ก.ร.  กําหนดให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  ให้หมายถึงปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิที่  ก.ร.  รับรอง 

มาตรา ๔๖ การย้าย  การโอน  หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในหรือตา่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  แล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎ  ก.ร. 

การย้ายหรือการโอนข้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิม   
จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้น  

การบรรจุข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือได้รับอนุมัติจาก  ก.ร.  ให้ไป
ปฏิบัติงานใด ๆ  ซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ  
หรือออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กลับเข้ารับราชการ
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  
ระดับใด  และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนด 
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เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้ออกจากราชการไป  เนื่องจากถูกส่ังให้ออกจากราชการ
เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือได้รับอนุมัติจาก  ก.ร.  ให้ไป
ปฏิบัติงานใด ๆ  ซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ  
เม่ือได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการ  ให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกส่ังให้ออกจากราชการรวมกับวันรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ  ตามที่ได้รับอนุมัติ
จาก  ก.ร.  แล้วแต่กรณี  และวันรับราชการเม่ือได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกัน
เสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกส่ังให้ออกจากราชการ  สําหรับผู้ซ่ึงออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ซ่ึงได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสาม  ให้มีสิทธิ
นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการเพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๗ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืน  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือการโอน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่  ก.ร.  กําหนด  มาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  อาจกระทําได้
ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ  โดยผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  แล้วแต่กรณี  ทําความตกลงกับ
เจ้าสังกัด  แล้วเสนอ  ก.ร.  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้  จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  
ระดับใด  และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.ร.  เป็นผู้พิจารณากําหนด  แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้อง
ไม่สูงกว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่โอนมารับ
ราชการตามวรรคหนึ่ง  เป็นเวลาราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๔๘ พนักงานส่วนท้องถิ่น ซ่ึงไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน   
หรือข้าราชการซ่ึงไม่ใช่ข้าราชการรัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัตินี้  และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง  
ข้าราชการวิสามัญ  หรือข้าราชการซ่ึงออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ใดออก
จากงานหรือออกจากราชการไปแล้ว  ถา้สมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและทางราชการ
ต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอ  ก.ร.  เพื่อพิจารณาอนุมัติ   
ทั้งนี้  จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  และได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.ร.  
เป็นผู้พิจารณากําหนด  แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงมีคุณวุฒิ  
ความสามารถ  และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 
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เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ  ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้เข้ารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๔๙ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา  ๔๕  แล้ว  
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น  ให้ผู้บังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอ่ืน 
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม
อํานาจและหน้าที่  และการรับเงินเดือน  หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับ
คําส่ังให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

การรับเงินเดือน  สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือ
ตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่  ก.ร.  กําหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้  ก.ร.  พจิารณาเป็นการเฉพาะราย 

มาตรา ๕๐ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใดตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  และ
มาตรา  ๔๘  หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้น 
ตามมาตรา  ๓๗  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก  ก.ร.  ตามมาตรา  ๔๕  
อยู่ ก่อนก็ดี  มีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี   
ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน  แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่  และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําส่ังให้ออกนั้น  และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไป
โดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญว่างลง  หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  และเป็นกรณีที่ มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งนั้นได้ 
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ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการนั้น  ในกรณีที่มี

กฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  ก.ร.  หรือคําส่ังผู้บังคับบัญชา  แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ  

เป็นกรรมการ  หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด  ก็ให้ผู้รักษาการในตําแหน่งทําหน้าที่กรรมการ  หรือมี

อํานาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตําแหน่ง  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  

มีอํานาจสั่งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ประจําส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้น 

จากตําแหน่งหน้าที่เดิมได้ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

การให้ได้รับเงินเดือน  การแต่งตั้ง  การเลื่อนเงินเดือน  การดําเนินการทางวินัยและการออกจาก

ราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  

มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญพ้นจากตําแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม

โดยให้รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่  ก.ร. กําหนดได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

การให้พ้นจากตําแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน  การแต่งตั้ง  การเลื่อนเงินเดือน  การดําเนินการ

ทางวินัย  และการออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน

กฎ  ก.ร. 

ในกรณีที่หมดความจําเป็นหรือครบกําหนดระยะเวลาการให้รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  

ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ส่ังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นพ้นจากการรับ

เงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกัน 

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุดส่ังให้เพิกถอนคําส่ังแต่งตั้งข้าราชการ

รัฐสภาสามัญ  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยความเห็นชอบของ  ก.ร.  ในการส่ังการตาม

สมควรเพื่อเยยีวยาและแก้ไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได้ 
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ส่วนที่  ๔ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

 
 

มาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีหน้าที่ดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญมีคุณภาพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  คุณภาพชีวิต  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ 
ทางราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๕๖ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรม
และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดํารงตนเป็นข้าราชการที่ดี 

มาตรา ๕๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในประมวลจริยธรรมและระเบียบวินัย
และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  และจะให้บําเหน็จความชอบอย่างอ่ืน
ซ่ึงอาจเป็นคําชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๘ การให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๕๙ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง  ให้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย 

มาตรา ๖๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด 

ส่วนที่  ๕ 
วินัยและการดําเนินการทางวินัย 

 
 

มาตรา  ๖๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องรักษาวินัยตามที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  ผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม  ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย  จะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๓ 

มาตรา ๖๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย   
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนด 
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มาตรา ๖๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  จะต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่ 
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ 

โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
มาตรา ๖๔ การลงโทษข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ทําเป็นคําส่ัง  ผู้ส่ังลงโทษต้องสั่งลงโทษ 

ให้เหมาะสมกับความผิด  และต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติโดยในคําส่ังลงโทษ 
ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดตามที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  ตามมาตรา  ๖๑ 

มาตรา ๖๕ เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําผิด
วินัย  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ทราบ
โดยเร็ว  และให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคบับัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

อํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ตามส่วนนี้  ผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  จะมอบหมายให้ผู้ บังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทน 
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ร.  กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๖๖ เม่ือได้รับรายงานตามมาตรา  ๖๕  หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  รีบดําเนินการ
หรือสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
หรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่ เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ ใดกระทําผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา  ๖๗  หรือมาตรา  ๖๘  แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๖๗ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๖๖  ปรากฏว่ากรณีมีมูล   
ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ  พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  เห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา  ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวส่ังยุติเรื่อง 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๖๖  ปรากฏว่ากรณีมีมูล 
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ  ให้รายงานผลการ
สอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒ 

ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดตาม 
ข้อกล่าวหา  ให้ส่ังยุติเรื่อง  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา  ให้ดําเนินการต่อไป 
ตามมาตรา  ๗๑  หรือมาตรา  ๗๒  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่ง
ต่างกัน  หรือต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ซ่ึงมิได้ดํารงตําแหน่งประเภทและระดับดังกล่าวในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเดียวกัน  ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญต่างส่วนราชการสังกัดรัฐสภากันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยร่วมกัน  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิร่วมด้วย  ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) สําหรับกรณีอ่ืน  ให้เป็นไปตามที่  ก.ร.  กําหนด 
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มาตรา ๗๐ หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้อง
สอบสวนก็ได้ 

มาตรา ๗๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณี 
ให้เหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน  จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้แต่สําหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็น
หนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

การลงโทษตามมาตรานี้  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  จะมีอํานาจสั่ง
ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๗๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้  
แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ํากว่าปลดออก 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ไม่ใช้อํานาจตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๖๙  หรือมาตรานี้  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ระดับเหนือขึ้นไป 
มีอํานาจดําเนินการตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรานี้ได้ 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก  ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
มาตรา ๗๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยคําในฐานะ

พยานต่อผู้มีหน้าที่ สืบสวนสอบสวนตามส่วนนี้  อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่ งต่อทางราชการ  
ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการกับข้าราชการอ่ืน  ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคําต่อบุคคลหรือคณะ
บุคคลตามความในวรรคหนึ่งเก่ียวกับการกระทําผิดวินัยที่ได้กระทํามา  จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวน
พิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการกระทําผิดผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือ
พิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้ 
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ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
อันเป็นเท็จ  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บําเหน็จความชอบ  การกันเป็นพยาน  การลดโทษและการให้ความ
คุ้มครองพยาน  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๗๔ ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาเพียงเท่าที่เก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน  และโดยเฉพาะให้มีอํานาจดังต่อไปนี้
ด้วยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง  กรม  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ  มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

มาตรา ๗๕ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทําหรือละเว้น
กระทําการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหา
โดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น  หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  อันมิใช่เป็น
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจาก
ราชการไปแล้วโดยมิใช่เพราะเหตุตาย  ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณา  และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  
แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ต้องดําเนินการสอบสวนตามมาตรา  ๖๘  
วรรคหนึ่ง  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ก็ให้งดโทษ 

มาตรา ๗๖ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เว้นแต่เป็น
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ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  
มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา   
หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถึงกับจะ
ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการ  หรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ตามเดิมหรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  หรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่  ก.ร.  
กําหนด  ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

เม่ือได้มีการสั่งให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว  
ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา  และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา  ๖๘  ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่ส่ังให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ  หรือสั่งให้ผู้ถูกส่ังให้ออก
จากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน  เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน  และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน  และการจ่ายเงินดังกล่าวของ 
ผู้ถูกส่ังพักราชการและผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

การสั่งพักราชการให้ส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เว้นแต่ผู้ถูกส่ังพักราชการผู้ใดได้
ร้องทุกข์ตามมาตรา  ๘๘  และผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน  เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกส่ังพักราชการไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการสอบสวนหรือพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจากการดําเนินการ
ทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกส่ังพักราชการไม่มีพฤติกรรม
ดังกล่าว  ให้ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จส้ิน 
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ให้นําความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระยะเวลาให้

พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการ   
และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๗๗ เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้  หรือสั่งยุติเรื่อง  หรืองดโทษแล้ว  
ให้รายงาน  ก.ร.  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด 

ในกรณีที่  ก.ร.  เห็นว่าการดําเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหากมีมติเป็น
ประการใด  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่  ก.ร.  มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสอง  ให้  ก.ร.  มีอํานาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่  ก.ร.  กําหนดตามมาตรา  ๗๐ 

มาตรา ๗๘ เม่ือมีกรณีเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ให้ผู้ส่ังมีคําส่ังใหม่  และใน
คําส่ังดังกล่าวให้ส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม  พร้อมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเก่ียวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๗๙ ข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๔๗  ผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยอยู่
ก่อนวันโอนมาบรรจุ  ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นดําเนินการทางวินัยตามส่วนนี้ 
โดยอนุโลม  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อน
วันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้นั้นพิจารณาดําเนินการต่อไปตามส่วนนี้โดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยให้
พิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมานั้น  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๖ 
การออกจากราชการ 

 
 

มาตรา ๘๐ ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
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(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา  ๘๒ 
(๔) ถูกส่ังให้ออกตามมาตรา  ๔๓  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๗๖  มาตรา  ๘๓  หรือมาตรา  ๘๔  

หรือ 
(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
วันออกจากราชการตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด 
มาตรา ๘๑ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเม่ืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ  

และทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัวในตําแหน่งตามมาตรา  ๒๗  (๓)  (ง)  หรือ  (จ)  หรือ  (๔)  (ค)  หรือ  (ง)  จะให้
รับราชการต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๘๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันและผู้บังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นจะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอ
ลาออกก็ได้ 

ในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์ 
แก่ราชการ  จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอ
ลาออกมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้ง  ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเม่ือครบ
กําหนดเวลาตามที่ได้ยับยั้งไว้ 

ในกรณีที่ ผู้ บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  มิได้ยับยั้ งตามวรรคสาม   
ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก 

ในกรณีที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  ตําแหน่งทางการเมือง  หรือตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนด  หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 
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เป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
ตามวรรคหนึ่ง  และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้ง 
การลาออกจากราชการ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๘๓ ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการ
รัฐสภาสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดย
สมํ่าเสมอ 

(๒) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทาง
ราชการ 

(๓) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๗  ก.  (๑)  หรือ  (๓)  
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๗  ข.  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๖) 

(๔) เม่ือทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตําแหน่งที่ขา้ราชการรัฐสภาสามัญปฏิบัติหน้าที่
หรือดํารงอยู่  สําหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนดด้วย 

(๕) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

(๖) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
บกพร่องในหน้าที่ราชการ  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๗) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา  ๖๘  และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง   
แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
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(๘) เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกใน
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล  ซ่ึงยังไม่
ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 
เม่ือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ส่ังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดออก

จากราชการตามมาตรานี้แล้ว  ให้รายงาน  ก.ร.  และให้นํามาตรา  ๗๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๘๔ เม่ือข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ

ราชการทหาร  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้

ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร  ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา  ๔๒  มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอ่ืนนั้นได้ 

มาตรา ๘๕ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ไม่ใช้อํานาจตาม
มาตรา  ๘๓  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๔๒  ระดับเหนือ
ขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา  ๘๓  ได้ 

มาตรา ๘๖ การออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ดํารงตําแหน่งที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วัน
ออกจากราชการ  เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

ส่วนที่  ๗ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

 
 

มาตรา ๘๗ ผู้ใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการตามมาตรา  ๘๓  
(๑)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ  ก.ร.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือ 
ถือว่าทราบคําส่ัง 

การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 
มาตรา ๘๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดย

ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ
ผู้บังคับบัญชาต่อตนในกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร.  ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ  ก.ร.  
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แล้วแต่กรณี  ตามที่กําหนดไว้ในกฎ  ก.ร.  เพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจได้  ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีที่มี
สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา  ๘๗ 

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๘๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์  ก.ร.  จะพิจารณาวินิจฉัยเอง  
หรือจะตั้ง  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์  เพื่อทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และการร้องทุกข์ก็ได้  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ร. 

มาตรา ๙๐ เม่ือ  ก.ร.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา  ๔๒  ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  ก.ร.  มีคําวินิจฉัย 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 

มาตรา ๙๑ ให้นํามาตรา  ๗๔  มาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
ของ  ก.ร.  และ  อ.ก.ร.  อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

หมวด  ๔ 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

 
 

มาตรา ๙๒ ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา 
(๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา 
(๓) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๔) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
(๕) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๖) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 
(๗) ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(๘) โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๙) โฆษกประธานวุฒิสภา 
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(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) ผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามวรรคหนึ่งจะมีจํานวนเท่าใดให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย

พระราชบัญญัตินี้ 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  และให้

นําคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  เว้นแต่  ข.  (๑)  และ  (๒)  มาใช้
บังคับกับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๓ ให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมืองท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซ่ึงดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  ถ้าได้เงินประจํา
ตําแหน่งหรือเงินเพิ่มสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งในฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก 
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การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองให้เป็นไปตามระเบียบที่  
ก.ร.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๙๔ เม่ือคณะรัฐมนตรีได้ปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  โดยเป็นการปรับเพิ่มเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราสําหรับข้าราชการ
การเมืองหรือข้าราชการทุกประเภทและไม่เกินอัตราร้อยละสิบของอัตราที่ใช้บังคับอยู่  ให้  ก.ร.  พิจารณา
ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองให้สอดคล้องกับการปรับนั้น  โดยให้กระทําเป็นประกาศ
รัฐสภาซ่ึงประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนาม  และให้ถือว่าบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ท้ายประกาศรัฐสภาดังกล่าวเป็นบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้  ในกรณีที่การปรับเป็นร้อยละเท่ากันทุกอัตราหากทําให้อัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท   
ให้ปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท  และมิให้ถือว่าเป็นการปรับอัตราร้อยละ 
ที่แตกต่างกัน 

มาตรา ๙๕ การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามมาตรา  ๙๒  (๑)  (๓)  (๕)  (๗)  
(๘)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๓)  (๑๕)  (๑๗)  (๑๘)  (๒๐)  (๒๒)  และ  (๒๔)  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น 
ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 

การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามมาตรา  ๙๒  (๒)  (๔)  (๖)  (๙)  (๑๒)  (๑๔)  
(๑๖)  (๑๙)  (๒๑)  และ  (๒๓)  ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 

มาตรา ๙๖ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองออกจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๙๕  วรรคหนึ่ง   

ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  หรือเม่ือประธานสภาผู้แทนราษฎร  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
หรือผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตําแหน่ง  หรือเม่ือสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ  
แล้วแต่กรณี 

(๔) สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๙๕  วรรคสอง   
ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง  หรือเม่ือประธานวุฒิสภา  หรือรองประธานวุฒิสภาออกจากตําแหน่ง  
แล้วแต่กรณี 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๙๗ ให้  ก.ร.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่  ก.ร.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา   
พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ให้ดําเนินการจัดให้มีการเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาเลือกตามมาตรา  ๑๓  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๙๘ ให้  อ.ก.ร.  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง  อ.ก.ร.  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๙ ผู้ใดเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้นั้น 
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

มาตรา ๑๐๐ บรรดากฎหมาย  ข้อบังคับ  กฎ  ประกาศ  ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  มติ  ก.ร.  
หรือคําส่ังใดที่กล่าวอ้างถึง  “ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา”  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ให้หมายความถึง  
“ข้าราชการรัฐสภา”  ตามพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๐๑ ในระหว่างที่  ก.ร.  ยังมิได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา  ๒๙  
บทบัญญัติในหมวด  ๓  ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ยังไม่ใช้บังคับ  ให้นําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในส่วนที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชี
อัตราเงนิประจําตําแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๓๘  
มาใช้บังคับแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปพลางก่อนจนกว่า  ก.ร. จะได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
และจัดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตําแหน่ง  สายงาน  และระดับตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งแล้วเสร็จ  จึงให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๓  ข้าราชการรัฐสภาสามัญแห่งพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มาใช้บังคับ  และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ดํารงตําแหน่งใหม่ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  และจัดตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าประเภทตําแหน่ง  
สายงาน  และระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแล้วเสร็จ 

ในการจัดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญตามวรรคหนึ่งหากมีเหตุผลและความ
จําเป็น  ก.ร.  อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการรฐัสภาสามัญผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะรายได้ 

ให้  ก.ร.  ดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

มาตรา ๑๐๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ  ประกาศ  หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใด   
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้นํากฎ  ประกาศ  หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว้แล้วซ่ึงใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไม่อาจนํากฎ  ประกาศ  หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง  
การจะดําเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๓ การใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการหรือเคยดําเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๑๘  และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือมีกรณีที่ไม่อาจ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  การดําเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด   
ให้เป็นไปตามที่  ก.ร.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๔ การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญเข้าตาม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้  ให้  ก.ร.  พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ข้าราชการรฐัสภาสามัญซ่ึงได้รับเงินเดือนยังไม่ถึง
ขั้นต่ําของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําชั่วคราวตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้  และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ําของระดับตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๓๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการที่เปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกับได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการ  
ฝ่ายรัฐสภาสอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวโดยกําหนด
ระบบตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาให้จําแนกตามกลุ่มลักษณะงานและให้มีบัญชีอัตราเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาเป็นการเฉพาะ  กําหนดให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับเช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิหรือตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโสหรือระดับทักษะพิเศษ
อาจรับราชการต่อไปได้  และปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
รวมทั้งเพิ่มตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองบางตําแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้สอดคล้องกบั  
ภารกิจของงานด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


