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 ๗ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง∗ 
 

 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ตําแหน่ง ดังนี้ 
(๑)  ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา 

 (๒)  ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา 
 (๓)  ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๔)  ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
 (๕)  ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๖)  ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 
 (๗)  ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (๘)  โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๙)  โฆษกประธานวุฒิสภา 
 (๑๐)  โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๑)  เลขานุการประธานรัฐสภา 
 (๑๒)  เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
 (๑๓)  เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๔)  เลขานุการประธานวุฒิสภา 
 (๑๕)  เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๖)  เลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
 (๑๗)  เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๘)  ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา 
 (๑๙)  ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา 
 (๒๐)  ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 

                                                 
∗ ที่มา :  มาตรา ๙๒ ประกอบกับมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  

พ.ศ. ๒๕๕๔  
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 ๘ 

 (๒๑)  ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา 
 (๒๒)  ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒๓)  ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา 
 (๒๔)  ผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองจะมีจํานวนเท่าใดให้เป็นไป 
ตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

 สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรด้วย ถ้าได้เงินประจําตําแหน่งหรือเงินเพิ่มสําหรับสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ในฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก 
 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภา 
ฝ่ายการเมืองให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 
 การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม (๑) (๓) (๕) (๗) 
(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๕) (๑๗) (๑๘) (๒๐) (๒๒) และ (๒๔) ให้ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 
 การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม (๒) (๔) (๖) (๙) 
(๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๑) และ (๒๓) ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้มีอํานาจ
แต่งตั้ง 
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 ๙ 

คุณสมบัติทั่วไปของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง∗ 
 

 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง
หรือเงินเดือนประจํา และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง เว้นแต่ ข. (๑) กล่าวคือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และ 
(๒) กล่าวคือ เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง มาใช้บังคับกับข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองโดยอนุโลม 

  ดังนั้น ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จึงต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี 

๓. เป็นผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

๑. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ร.  

๒. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

๓. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๔. เป็นบุคคลล้มละลาย 

                                                 
∗ ที่มา : มาตรา ๙๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๑๐ 

๕. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๖. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

๗. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทํา 
ผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

๘. เป็นผู ้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

๙. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือ
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 

การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง∗ 
 

 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองออกจากตําแหน่งเมื่อ 

๑. ตาย 

๒. ลาออก 

๓. สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง หรือเมื่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้นําฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตําแหน่ง หรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ
หรือถูกยุบ แล้วแตก่รณ ี

๔. สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานวุฒิสภา ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง หรือเมื่อประธาน
วุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภาออกจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 

                                                 
∗ ที่มา :  มาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  
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 ๑๑ 

อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 

(บัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน

∗
 

(บาท) 

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 
 

 ที่ปรกึษาประธานรัฐสภา 
      (จํานวน ๑ อัตรา) 

 ที่ปรกึษารองประธานรัฐสภา 
      (จํานวน ๑ อัตรา) 

 ที่ปรกึษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      (จํานวน ๒ อัตรา) 

 ที่ปรกึษาประธานวุฒิสภา 
      (จํานวน ๒ อัตรา) 

 ที่ปรกึษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      (เท่าจํานวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร) 

 ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา 
      (เท่าจํานวนรองประธานวฒุิสภา) 
 
 

 

๕๗,๖๖๐ 
 

๕๗,๖๖๐ 
 

๕๗,๖๖๐ 
 

๕๗,๖๖๐ 
 

๔๗,๒๕๐ 
 

๔๗,๒๕๐ 
 

 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

                                                 
∗

 ที่มา : ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
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 ๑๒ 

ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

 ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาแทนราษฎร 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 โฆษกประธานวฒุิสภา 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 เลขานุการประธานรัฐสภา 
      (จํานวน ๑ อัตรา) 

 เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
      (จํานวน ๑ อัตรา) 

 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 เลขานุการประธานวุฒิสภา 
      (จํานวน ๑ อัตรา) 

 

 

๔๗,๒๕๐ 
 

๔๗,๒๕๐ 
 

๔๗,๒๕๐ 

 

๔๗,๒๕๐ 
 

๔๔,๓๑๐ 
 

๔๔,๓๑๐ 

๔๔,๓๑๐ 

๔๔,๓๑๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

๔,๙๐๐ 
 

๔,๙๐๐ 

๔,๙๐๐ 

 

๔,๙๐๐ 
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 ๑๓ 

ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

 เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      (เทา่จํานวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร) 
 

 เลขานกุารรองประธานวุฒิสภา 
(เท่าจํานวนรองประธานวุฒิสภา) 

 เลขานกุารผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา 

(จํานวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรฐัสภา 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขานกุารประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(เทา่จํานวนรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร) 

 

 

๔๔,๓๑๐ 
 
 

๔๔,๓๑๐ 
 

๔๔,๓๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 
 

๓๙,๗๑๐ 

 

๓๙,๗๑๐ 

๓๙,๗๑๐ 

 

๔,๙๐๐ 
 
 

๔,๙๐๐ 
 

๔,๙๐๐ 
 

๓,๗๘๐ 
 

๓,๗๘๐ 
 

๓,๗๘๐ 

 

๓,๗๘๐ 

๓,๗๘๐ 
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 ๑๔ 

ตําแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวฒุิสภา 
(เท่าจํานวนรองประธานวุฒิสภา) 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
(จํานวน ๑ อัตรา) 

 

 

๓๙,๗๑๐ 
 
 

๓๙,๗๑๐ 
 

 

๓,๗๘๐ 
 
 

๓,๗๘๐ 
 

 




