ระเบียบปฏิบัติภายในบริเวณรัฐสภา
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การรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา∗
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุ ม
ของรั ฐ สภาและบริ เ วณรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ กํ า หนดให้ บุ ค คลหรื อ
ยานพาหนะที่จะนําเข้ามาในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังให้ใช้บังคับกับผู้มาร่วมงาน
ที่สโมสรรัฐสภาเมื่อ พ้นเวลาราชการโดยอนุโลมด้วย โดยคํานึงถึงความ
สะดวกของผู้มาร่วมงานและความปลอดภัยของสถานที่ประชุมของรัฐสภา
และบริเวณรัฐสภา เนื่องจากสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา
เป็นสถานที่จะต้องให้ความเคารพและเป็นเขตหวงห้าม โดยบุคคลหรือ
ยานพาหนะที ่เ ข้า มาในบริเ วณรัฐสภาจะต้อ งมี บัต รอนุญ าตและปฏิบั ติ
ตามระเบียบ
บทนิยามศัพท์
“สมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
“บุคคลในวงงานรัฐสภา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
โดยอาศัยระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และยังคงดํารงตําแหน่งนั้นอยู่
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และให้รวมถึง
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือพนักงานอื่นใด ในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
∗

ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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“ผู้เ คยเป็น สมาชิก รัฐ สภา” หมายความว่า ผู้เ คยเป็น สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียวให้หมายความถึงผู้เคยเป็นสมาชิกแห่งสภานั้น
“บัตรอนุญาต” หมายความว่า บัตรอนุญาตสําหรับบุคคล และ
บัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ
“บัตรแสดงตน” หมายความว่า บัตรแสดงตนที่ออกโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
“บัตรอนุญาตสําหรับบุคคล” หมายความว่า บัตรอนุญาตให้เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภาหรือผ่านออกไปจากบริเวณรัฐสภา สําหรับบุคคล
“บัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ” หมายความว่า บัตรอนุญาตให้เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภาหรือผ่านออกไปจากบริเวณรัฐสภา สําหรับยานพาหนะ
“บริเวณรัฐสภา” หมายความว่า พื้นที่ที่ตั้งรัฐสภาและที่ทําการหน่วยงาน
รวมทั้งบริเวณโดยรอบภายในอาณาเขตครอบครองของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
“สถานที่ประชุมรัฐสภา” หมายความว่า สถานที่ประชุมของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ณ อาคารที่ทําการของรัฐสภา
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การอนุญาต
๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภา
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยอาศัยระเบียบหรือประกาศ
ของวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. ให้สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี ข้าราชการ บุคคลในวงงานรัฐสภา
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกรัฐสภา ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกรัฐสภา
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกรัฐสภา และผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาใช้บัตรแสดงตน
แทนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลได้
๓. ให้บุคคลในคณะของประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา รัฐมนตรี
และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใช้บัตรแสดงตนแทนบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลได้
๔. ให้ ผู้ สื่ อ ข่ า วใช้ บั ต รผู้ สื่ อ ข่ า วประจํ า รั ฐ สภาแทนบั ต รอนุ ญ าต
สําหรับบุคคลได้
บั ตรอนุ ญาตสํ าหรั บยานพาหนะ จะออกให้ เฉพาะยานพาหนะ
ของสํานักข่าวเท่านั้น
๕. ให้สมาชิกสโมสรรัฐสภาใช้บัตรประจําตัวสมาชิกสโมสรรัฐสภา
แทนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลได้
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๖. บุคคลทั่วไปอาจขออนุญาตเข้ามาในบริเวณรัฐสภาได้เป็นการชั่วคราว
โดยแจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา∗ที่อาคารรักษาการณ์
การพิจารณาอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลชั่วคราว
ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาจัดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลชั่วคราวลงลายมือชื่อและเหตุผลในการขอเข้ามาในบริเวณรัฐสภา
ในสมุดที่จัดไว้ และเรียกบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ใช้ใน
การแสดงตนที่ทางราชการออกให้ไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลชั่วคราวให้
ผู้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลชั่วคราวต้องติดบัตรอนุญาตนั้น
ที่อกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่อ ยู่ในบริเวณรัฐสภา และจะอยู่
ได้แต่เฉพาะในบริเวณที่แจ้งไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
มีอํานาจยกเลิกการอนุญาตได้ทันที
บัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
เรี ยกไว้ จ ะคื นให้ เ มื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ บั ต รอนุ ญ าตสํ า หรั บบุ ค คลชั่ ว คราวส่ ง คื น
บัตรอนุญาตแล้ว
∗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖ ให้ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจรั ฐ สภาทํ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และให้มีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา
มาตรา ๒๐ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้”
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๗. ในกรณีที่บุคคลตามข้อ ๖ แจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลว่า
เป็นการขอพบบุคคลตามข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ หรือติดต่อราชการกับหน่วยงาน
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แล้ วแต่ กรณี ให้ เจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจรั ฐสภาแจ้ งให้ ผู้ ถู กขอพบหรื อหน่ วยงาน
ที่บุคคลผู้นั้นจะไปติดต่อราชการทราบ
การอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลชั่วคราวจะกระทําได้
ต่อเมื่อผู้ถูกขอพบหรือหน่วยงานที่บุคคลผู้นั้นจะไปติดต่อราชการอนุญาต
ให้พบ
ผู้ถูกขอพบจะต้องรับผิดชอบในความประพฤติและความเสียหาย
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้มาขอพบนั้น และจะต้องระมัดระวังมิให้
ผู้มาขอพบกระทําการอันเป็นที่รําคาญและรังเกียจแก่บุคคลอื่น
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
๑. ผู้อยู่ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภาต้องติด
บัตรอนุญาตที่อกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่อยู่บริเวณรัฐสภา
๒. ผู้อยู่ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภาต้องแต่งกายสุภาพ
รั กษามารยาทให้ เรี ยบร้ อย ปฏิ บั ติ ตามคํ าแนะนํ าของเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจรั ฐสภา
และอยู่ในบริเวณที่กําหนด
๓. ห้ามผู้ใดแจก เผยแพร่ จําหน่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งอื่นใด
ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
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๔. ห้ามมิให้ผู้อยู่ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา
นําอาวุธหรือพกพาอาวุธติดตัว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจรั ฐ สภามี อํ า นาจตรวจค้ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ใ น
สถานที่ประชุมรัฐสภาหรือบริเวณรัฐสภา และยานพาหนะซึ่งอยู่ในบริเวณรัฐสภา
หากพบว่าผู้ใดหรือยานพาหนะใดมีอาวุธให้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
ที่กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําหลักฐาน
รับมอบไว้และส่งคืนเมื่อออกนอกบริเวณรัฐสภา
๕. ให้ผู้เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา
หรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภา อยู่ในความสงบ ห้ามแสดงกริยาอาการเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย หรือกล่าววาจา หรือส่งเสียงใด ๆ ในขณะเข้าฟังการประชุม
รวมทั้งห้ามนําเครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในสถานที่ประชุม
ของรัฐสภา
หากผู้เ ข้า ฟัง การประชุม ผู ้ใ ดฝ่า ฝืน ไม่ป ฏิบ ัติ ให้เ จ้า หน้า ที่
ตํารวจรัฐสภานําตัวผู้นั้นออกไปจากบริเวณรัฐสภาทันที
๖. ห้ามผู้ใดพักอาศัยอยู่ในบริเวณรัฐสภา
ข้าราชการที่ไม่ได้อยู่เวรหรืออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ห้ามอยู่ในบริเวณรัฐสภาในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๕.๐๐ นาฬิกา
ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย
แล้วแต่กรณี
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะ
๑. ยานพาหนะที่ เ ข้ า มาในบริ เ วณรั ฐ สภาต้ อ งติ ด บั ต รอนุ ญ าต
สําหรับยานพาหนะที่กระจกด้านหน้ายานพาหนะให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลา
ที่ยานพาหนะนั้นอยู่ในบริเวณรัฐสภา
๑๑๐
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๒. ในวั น ที่ มี ก ารประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา
หรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้อนุญาตเฉพาะสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี
ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง และ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่ดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป นํายานพาหนะเข้ามาในบริเวณรัฐสภา
๓. ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีแผ่นกรองแสงติดที่กระจกยานพาหนะ
ลดกระจกที่ติดแผ่นกรองแสงนั้นลงทุกครั้ง พร้อมทั้งชะลอความเร็วลง
ขณะที่นํายานพาหนะผ่านเข้าและออกบริเวณรัฐสภา เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจรัฐสภามองเห็นเพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพภายในยานพาหนะนั้นได้
๔. หากผู้ใดมีความจําเป็นต้องนํายานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาต
สําหรับยานพาหนะเข้ามาในบริเวณรัฐสภา เพื่อติดต่อราชการ รับ - ส่งบุคคล
หรื อสิ่ งของให้ แจ้ งความประสงค์ พร้ อมเหตุ ผลต่ อเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจรั ฐสภา
ที่อาคารรักษาการณ์
การพิ จารณาอนุ ญาตให้ ได้ รั บบั ตรอนุ ญาตสํ าหรั บยานพาหนะ
ชั่วคราว ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นติดบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะชั่วคราว
ไว้ที่กระจกด้านหน้ายานพาหนะให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณ
รัฐสภา และเมื่อติดต่อราชการ รับ - ส่งบุคคลหรือสิ่งของเสร็จแล้ว ให้นํา
ยานพาหนะนั้นออกนอกบริเวณรัฐสภาโดยเร็ว พร้อมส่งคืนบัตรอนุญาตนั้น
ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
๕. หากผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลประสงค์
เข้ามาในบริเวณรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเห็นว่ามีค วามจําเป็น
ให้เ จ้า หน้า ที่ตํา รวจรัฐ สภาจัด ให้มีก ารดํา เนิน การเพื่อออกบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลชั่วคราวก่อน
๑๑๑
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พื้นที่
๑. ให้ห้องประชุมรัฐสภาและบริเวณโดยรอบ ภายในอาคารรัฐสภา ๑
ชั้น ๒ เป็นพื้นที่หวงห้ามและห้ามผู้ใดเข้าไปในบริเวณ เว้นแต่
(๑) สมาชิกรัฐสภา
(๒) รัฐมนตรี
(๓) ข้าราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
(๔) ผู้ ที่ ต้ อ งเข้ า ชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม สภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ข้อบังคับการประชุมสภา
(๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
๒. เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย บริ เ วณรั ฐ สภา
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจประกาศ
กํ า หนดเขตหวงห้ า มภายในสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร
หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี รวมทั้งให้กําหนดผู้ที่มีสิทธิ
อยู่ในพื้นที่นั้นได้
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หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอมีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา∗
โดยที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุม
ของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ข้อ ๑๐ ให้ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะ
ที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยอาศัยระเบียบหรือประกาศ
ของวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยให้จัดทําบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา ดังนี้
๑. บัตรอนุญาตสีเหลือง สําหรับผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา
๒. บัตรอนุญาตสีแดง สําหรับผู้ประสานงานของส่วนราชการ
๓. บัตรบุคคลในวงงานวุฒิสภา
(๑) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ดังนี้
- ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
- ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
∗

ที่มา : ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๑๓
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- โฆษกประธานวุฒิสภา
- เลขานุการรองประธานรัฐสภา
- เลขานุการประธานวุฒิสภา
- เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๒) ผู้ชํานาญการของวุฒิสภาด้านต่างๆ
(๓) - คณะทํางานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๕ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๓ อัตรา
- คณะทํางานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๔ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๒ อัตรา
(๔) - ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(๕) - ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- อนุกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ

๑๑๔
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ผู้มีสิทธิขอทําบัตรอนุญาต
๑. ผู้ติดตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
๒. ผู้ประสานงานของส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ ผู้มาชี้แจงให้ข้อมูล
แก่สมาชิกรัฐสภาในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือการประชุม
วุ ฒิ สภา โดยจะเน้ นอนุ ญาตให้ แก่ ข้ าราชการระดั บสู ง (ตั้ งแต่ ประเภท
อํานวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ส่ วนข้าราชการที่ต่ํากว่าระดับดังกล่าว
ข้างต้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคลโดยคํานึงถึงความจําเป็นและมาปฏิบัติ
ราชการสม่ําเสมอ
๓. บุคคลในวงงานวุฒิสภา
จํานวนบัตรที่จะได้รับ
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะได้รับบัตรอนุญาต
สีเหลืองสําหรับผู้ติดตาม จํานวน ๔ บัตรต่อสมาชิก ๑ คน
๒. ผู้ประสานงานของส่วนราชการ จะได้รับบัตรอนุญาตสีแดง
ตามจํานวนที่ผู้มีอํานาจออกบัตรอนุญาตเห็นสมควร
๓. บุคคลในวงงานวุฒิสภา จํานวน ๑ บัตร (หากดํารงตําแหน่ง
หลายตําแหน่งจะได้รับบัตรอนุญาตเพียงคนละ ๑ บัตรเท่านั้น)
อายุการใช้งาน
๑. บัตรอนุญาตสีเหลือง สําหรับผู้ติดตามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และบัตรอนุญาตสีแดง สําหรับผู้ประสานงานของส่วน
ราชการ ให้มีอายุการใช้งาน ๑ ปีตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม)
๑๑๕

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๒. บัตรอนุญาตสําหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา ให้มีอายุการใช้งาน
๑ ปีตามปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ของปีปัจจุบัน - ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป)
ยกเว้นบัตรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการสามัญ และบัตร
อนุกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ ให้มีอายุการใช้งาน ๑ ปี
ตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม)
หลักฐานการขอมีบัตรอนุญาต
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. แบบคําขอมีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา
ผู้ออกบัตรอนุญาต
๑. ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตให้ผู้ติดตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ ป ระสานงานของส่ ว นราชการ และผู้ ป ระสานงานทางการเมื อ งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตให้ผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา ผู้ประสานงานของส่วนราชการ
และบุคคลในวงงานวุฒิสภา
ตรวจสอบหลักฐาน
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาตทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้
ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลตามประเภทที่กําหนด
๑๑๖
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การระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาต
ผู้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของ
รัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภาได้

๑๑๗
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หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภา∗
โดยที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุม
ของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ข้อ ๑๐ ให้ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะ
ที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยอาศัยระเบียบหรือประกาศ
ของวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทั้งนี้ บัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ดังนี้
๑. บั ต รติ ด รถยนต์ สี แ ดง สํ า หรั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ผู้ชํานาญการ
ของวุฒิสภาด้านต่าง ๆ ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
๒. บัตรติดรถยนต์สีเขียว สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญและ
ลูกจ้างประจําของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

∗

ที่มา : ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภา
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๑๘
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๓. บัตรติดรถยนต์สีเหลือง สําหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา ซึ่งได้แก่
(๑) - คณะทํางานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๕ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๓ อัตรา
- คณะทํางานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๔ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๒ อัตรา
(๒) - ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(๓) - ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- อนุกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
อายุการใช้งาน
๑. บัตรติดรถยนต์สีแดง มีอายุการใช้งานจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
๒. บัตรติดรถยนต์สีเขียว มีอายุการใช้งาน ๒ ปี ตามปีปฏิทิน
๓. บัตรติดรถยนต์สีเหลือง มีอายุการใช้งาน ๑ ปี ตามปีปฏิทิน
(๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม)
๑๑๙
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ผู้มีสิทธิขอบัตรอนุญาตสําหรับรถยนต์
ประเภทของบัตร และจํานวนบัตรที่แต่ละคนจะได้รับ
ลําดับ

ผู้มีสิทธิขอบัตร

ประเภท/จํานวน

๑

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรี

สีแดง ๑ บัตร
และ
สีเขียว ๔ บัตร

๒

ข้าราชการรัฐสภาสามัญและลูกจ้างประจํา
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สีเขียว ๒ บัตร

๓

บุคคลในวงงานรัฐสภา

สีเหลือง ๑ บัตร

๔

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
สีเหลือง ๑ บัตร
ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๕

- ข้าราชการบํานาญของสํานักงานเลขาธิการ สีเหลือง ๑ บัตร
สภาผู้แทนราษฎร
- ข้าราชการบํานาญของสํานักงานเลขาธิการ สีเขียว ๑ บัตร
วุฒิสภา

๖

ผู้สื่อข่าวประจํารัฐสภา

สีเหลือง ๑ บัตร

๗

สมาชิกสโมสรรัฐสภา

สีเหลือง ๑ บัตร

๑๒๐
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การตรวจสอบหลักฐาน
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาตทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้
ได้รับบัตรอนุญาตตามประเภทที่กําหนด แล้วแต่กรณี
การระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาต
ผู้รับบัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภา
และบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด
ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้ แทนราษฎรและสํ านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ระงับ หรือ เพิกถอน
บัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาได้

๑๒๑

