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คำ�นำ�
หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๖
ได้รวบรวมสาระสำ�คัญอันเป็นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ
อาทิ เงินประจำ�ตำ�แหน่ง และเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ เชี่ ย วชาญประจำ � ตั ว สมาชิ ก สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
ผู้ ชำ � นาญการประจำ � ตั ว สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ผู้ ช่ ว ยดำ � เนิ น งาน
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะทำ�งานทางการเมืองของประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ และผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร การเบิก
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง การได้รบั เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล การได้รบั
พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับวงงานรัฐสภา และ
ผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไป
                                        สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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บทนำ�
รัฐสภาเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำ�คัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นสถาบันที่ทำ�หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐสภาจะประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่หลักที่สำ�คัญคือ การออก
กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และหน้าที่
ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำ�คัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ของแผ่นดิน
สภาผู้แทนราษฎรจะประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือที่เรียกว่า ส.ส. ซึ่งมีบทบาทและอำ�นาจหน้าที่ที่กว้างขวางมากมาย
หลายประการ ทั้งทางด้านการเมืองและการบริหารงานที่มีลักษณะพิเศษ
นอกจากการเป็น ส.ส. แล้ว ยังมีการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญใน
วงงานรัฐสภา อาทิ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำ�
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะ
ช่ ว ยให้ ก ารทำ � หน้ า ที่ ข องสภาผู้ แ ทนราษฎรตามรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วาม
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และบุคคลในวงงานรัฐสภา ยังมีภาระหน้าที่ที่นอกเหนือจาก
รัฐธรรมนูญกำ�หนดที่ต้องปฏิบัติอีกหลายประการ เช่น การพบปะกับ
ประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การเข้าร่วมสัมมนา ปาฐกถา หรือการกล่าวสุนทรพจน์ใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ เป็นภาระหน้าที่อันหนักจึงต้อง
มีผู้ช่วยในการทำ�งานเพื่อแบ่งเบาภาระและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภาให้ดียิ่งขึ้น
จากที่ก ล่ า วมานี้ จะเห็ น ได้ ว่า การที่ส ภาผู้แ ทนราษฎรจะทำ �
หน้าที่ด้านนิติบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง
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อาศั ย บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใ นการ
ทำ�งานด้านต่าง ๆ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลใน
วงงานรั ฐ สภา จึ ง มี ค วามสำ � คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง จากความสำ � คั ญ และ
การปฏิบัติหน้าที่ที่ยุ่งยากซับซ้อน บุคคลเหล่านี้จึงได้รับสิทธิประโยชน์
ต่ า ง ๆ มากมาย อาทิ การได้ รั บ เงิ น ประจำ � ตำ � แหน่ ง และเงิ น เพิ่ ม
การมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การได้รับเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาล การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นต้น รวมทั้งเมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ยังมีกองทุน
สงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ความช่วยเหลืออีกด้วย ซึ่ง
สิทธิประโยชน์เหล่านี้มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างนั้น สมาชิกควร
มีการศึกษาอย่างละเอียด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่และ
ครบถ้วนสมบูรณ์
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เงินประจำ�ตำ�แหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้
บัญญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น ประจำ �ตำ � แหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทน
อย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้
๑. เงินประจำ�ตำ�แหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ให้กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎี ซึ่งต้องกำ�หนดให้จ่าย
ได้ไม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที่ (มาตรา ๑๙๖)
๒. ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก (มาตรา
๑๒๓)
ต่อมา ในปี ๒๕๕๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
และประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  และกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ กำ�หนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ ดังนี้

เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา และผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร
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๑. เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งเดือนละ
๗๕,๕๙๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็น
เดือนละ ๑๒๕,๕๙๐ บาท
๒. เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของประธานวุฒิสภา
ประธานวุฒิสภาได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งเดือนละ ๗๔,๔๒๐
บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ
๑๑๙,๙๒๐ บาท
๓. เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร และรองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร และรองประธานวุ ฒิ ส ภา
ได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งเดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มอีก
เดือนละ ๔๒,๕๐๐ บาท  รวมเป็นเดือนละ ๑๑๕,๗๔๐ บาท
๔. เงิ น ประจำ � ตำ � แหน่ ง และเงิ น เพิ่ ม ของผู้ นำ � ฝ่ า ยค้ า นในสภา
ผู้แทนราษฎร
ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
เดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ ๔๒,๕๐๐ บาท  
รวมเป็นเดือนละ ๑๑๕,๗๔๐ บาท
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา และผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับเงิน
ประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้
รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณีอีก
เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกรัฐสภา
๑. เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ รั บ เงิ น ประจำ � ตำ � แหน่ ง เดื อ นละ
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๗๑,๒๓๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ ๔๒,๓๓๐ บาท รวมเป็น
เดือนละ ๑๑๓,๕๖๐ บาท
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อ
ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอีก
๒. เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่งเดือนละ ๗๑,๒๓๐
บาท และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ ๔๒,๓๓๐ บาท รวมเป็นเดือนละ
๑๑๓,๕๖๐ บาท

บัญชีอตั ราเงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิม่ ของประธาน
และรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒสิ ภา 
ผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา 
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
(บาท/เดือน)

เงินเพิ่ม
(บาท/เดือน)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

๗๕,๕๙๐

๕๐,๐๐๐

ประธานวุฒิสภา

๗๔,๔๒๐

๔๕,๕๐๐

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

๗๓,๒๔๐

๔๒,๕๐๐

รองประธานวุฒิสภา

๗๓,๒๔๐

๔๒,๕๐๐

ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

๗๓,๒๔๐

๔๒,๕๐๐

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๗๑,๒๓๐

๔๒,๓๓๐

สมาชิกวุฒิสภา

๗๑,๒๓๐

๔๒,๓๓๐

ตำ�แหน่ง
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ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์
ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน
จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวได้ ๑ คน
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่ง จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เพียงตำ�แหน่งเดียว
และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนอื่นในตำ�แหน่งดังที่กล่าวมาด้วย
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำ�กว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๕. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำ�แหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ�  ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
รั ฐ สภาฝ่ า ยการเมื อ ง พนั ก งานหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ
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สังคม

๖. ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี จ นเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของ
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ผู้ เชี่ ย วชาญประจำ � ตั ว สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจะต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร หรือ
๒. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร หรือ
๓. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
และมีคุณสมบัติพิเศษตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประสงค์ และเคย
ศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์
ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การแต่งตั้ง
ให้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเสนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตำ � แหน่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจำ � ตั ว สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องให้คำ�รับรองว่า

14

ผูน้ น้ั มีประสบการณ์เกีย่ วกับงานทีอ่ ยูใ่ นหน้าทีข่ องสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ตามแบบที่สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำ�หนด โดยให้ผู้ถูก
เสนอชือ่ ยืน่ ใบรายงานตัวตามแบบทีส่ �ำ นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
กำ�หนด พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ถ้ามี ก ารเปลี่ ยนชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให้นำ � หลัก ฐานการเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ
นามสกุลมาแสดงด้วย
๒. หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กำ�หนด
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำ� ขนาด ๓ x ๔
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำ�นวน ๒ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้แล้ว ก็ให้มีคำ�สั่งแต่งตั้ง
ผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ค่าตอบแทน
ผูเ้ ชีย่ วชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จำ�นวน ๑ อัตรา
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท
โดยให้ระบุไว้ในคำ�สั่งแต่งตั้งด้วย
การพ้นจากหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจากตำ�แหน่งก่อน
วาระเมื่อ
๑. ตาย
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๒. ลาออก
๓. ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
๔. ขาดคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้
๕. สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ สำ� นั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภา       
ผู้แทนราษฎรมีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง
๖. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
การพ้นจากตำ�แหน่งไม่ว่าในกรณีใด ผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ ชำ � นาญการประจำ � ตั ว สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
ประกอบการดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งศึกษา
สภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวม จัดทำ�ญัตติ กระทู้ถาม
ข้อหารือ หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนจะมี
ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวได้ ๒ คน
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่ง จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เพียงตำ�แหน่งเดียว
และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนอื่นในตำ�แหน่งดังที่กล่าวมาด้วย
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ชำ � นาญการประจำ � ตั ว สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรต้ อ งมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำ�กว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๕. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำ�แหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ�  ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
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รั ฐ สภาฝ่ า ยการเมื อ ง พนั ก งานหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ
๖. ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี จ นเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของ
สังคม
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสำ�เร็จ
การศึกษาไม่ต่ำ�กว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่
อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้ ชำ � นาญการประจำ � ตั ว สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายประกอบ
การดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. ศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวม
จัดทำ�ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การแต่งตั้ง
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตำ � แหน่ ง เป็ น ผู้ ชำ � นาญการประจำ � ตั ว สมาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องให้คำ�รับรองว่า ผู้นั้น
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ตามแบบที่สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำ�หนด โดยให้ผู้ถูก
เสนอชื่อยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่สำ �นักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรกำ�หนด พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ถ้ามี ก ารเปลี่ ยนชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให้นำ � หลัก ฐานการเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ
นามสกุลมาแสดงด้วย
๒. หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กำ�หนด
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำ� ขนาด ๓ x ๔   
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำ�นวน ๒ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้แล้ว ก็ให้มีคำ�สั่งแต่งตั้ง
ผู้นั้นเป็นผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ค่าตอบแทน
ผูช้ �ำ นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จำ�นวน ๒ อัตรา
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
โดยให้ระบุไว้ในคำ�สั่งแต่งตั้งด้วย
การพ้นจากหน้าที่
ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจากตำ�แหน่ง
ก่อนวาระเมื่อ
๑. ตาย
๒. ลาออก
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๓. ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
๔. ขาดคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้
๕. สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ สำ� นั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง
๖. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
การพ้นจากตำ�แหน่งไม่ว่าในกรณีใด ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในปั จ จุ บั น นอกจากอำ � นาจหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรในด้านนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมีหน้าที่
นอกเหนือจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอีกมากมายที่ต้องกระทำ�  เช่น
การพบประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ติดต่อกับหน่วยราชการ
ต่ า ง ๆ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ป ระชาชน เข้ า ร่ ว ม
สัมมนา ปาฐกถา หรือกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น งาน
เหล่านี้นับได้ว่าเป็นภาระหน้าที่อันหนักแต่ก็เป็นการส่งเสริมและเชิดชู
ให้สถาบันรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนได้มีเกียรติภูมิ และเป็น
สถาบันหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยภาระต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรจึ ง ต้ อ งมี ผู้ ช่ ว ยดำ � เนิ น งานเพื่ อ เป็ น การแบ่ ง เบาภาระและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน จะมีผู้ช่วยดำ�เนินงานได้ ๕ คน
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่ง จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้ชำ�นาญการประจำ�ตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เพียงตำ�แหน่งเดียว
และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนอื่นในตำ�แหน่งดังที่กล่าวมาด้วย
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คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำ�กว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๕. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำ�แหน่ง
หรือเงินเดือนประจำ�  ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
รั ฐ สภาฝ่ า ยการเมื อ ง พนั ก งานหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ
๖. ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี จ นเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของ
สังคม
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ผู้ ช่ ว ยดำ � เนิ น งานของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร จะต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ
๒. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเคยปฏิบัติหรือ
ประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเคยปฏิบัติ
หรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
๔. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเคยปฏิบัติหรือ
ประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
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๕. สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทาง
ด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำ�หนด
การแต่งตั้ง
ให้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเสนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตำ � แหน่ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยดำ � เนิ น งานของสมาชิ ก สภา
ผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องให้คำ�รับรองว่า ผู้นั้นมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ ตามแบบ
ที่สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำ�หนด โดยให้ผู้ถูกเสนอชื่อยื่น
ใบรายงานตัวตามแบบที่สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำ�หนด
พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ถ้ามี ก ารเปลี่ ยนชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให้นำ � หลัก ฐานการเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ
นามสกุลมาแสดงด้วย
๒. หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กำ�หนด
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด� 
ำ ขนาด ๓ x ๔
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำ�นวน ๒ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำ�หนด เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้แล้ว ก็ให้มีคำ�สั่งแต่งตั้ง
ผู้นั้นเป็นผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ค่าตอบแทน
ผูช้ ว่ ยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จำ�นวน ๕ อัตรา
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
โดยให้ระบุไว้ในคำ�สั่งแต่งตั้งด้วย
การพ้นจากหน้าที่
ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจากตำ�แหน่งก่อน
วาระเมื่อ
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
๔. ขาดคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้
๕. สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ สำ� นั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ช่วยดำ�เนินงานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภา       
ผู้แทนราษฎรมีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง
๖. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
การพ้ น จากตำ�แหน่ ง ไม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ผู้ ช่ ว ยดำ� เนิ น งานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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คณะทำ�งานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
และผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
คณะทำ�งานทางการเมือง ประกอบด้วย ที่ปรึกษา นักวิชาการ
และเลขานุการ เพื่อทำ�หน้าที่ตามความประสงค์ของประธานสภาผู้แทน
ราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
ราษฎร แล้วแต่กรณี

คุณสมบัติทั่วไป
ทีป่ รึกษา นักวิชาการ และเลขานุการในคณะทำ�งานทางการเมือง
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำ�กว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๕. ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี จ นเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของ
สังคม
๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ พนั ก งานราชการหรื อ
ลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษาในคณะทำ�งานทางการเมือง
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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๑. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และเคย
ศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร หรือ
๒. มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร รอง
ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ ผู้ นำ � ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร
แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม

นักวิชาการในคณะทำ�งานทางการเมือง
จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้
๑. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และเคย
ศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร หรือ
๒. มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร รอง
ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ ผู้ นำ � ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร
แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม
เลขานุการในคณะทำ�งานทางการเมือง จะต้องสำ�เร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถ
ในการทำ�งานด้านเลขานุการและธุรการเป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์
ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ปรึกษาในคณะทำ�งานทางการเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการให้ คำ � ปรึ กษาแก่ ประธานสภาผู้ แทนราษฎร รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี
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นักวิชาการ และเลขานุการในคณะทำ�งานทางการเมือง มีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้กำ�หนด

จำ�นวนคณะทำ�งานทางการเมือง
๑. ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร มี ค ณะทำ � งานทางการเมื อ ง
จำ�นวน ๑๐ อัตรา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา  
๔  
อัตรา
นักวิชาการ  
๓  
อัตรา
เลขานุการ  
๓
อัตรา
๒. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน จะมีคณะทำ�งาน
ทางการเมือง จำ�นวน ๗ อัตรา  ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
๓
อัตรา
นักวิชาการ
๒
อัตรา
เลขานุการ  
๒
อัตรา
๓. ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีคณะทำ�งานทางการเมือง
จำ�นวน ๑๐ อัตรา  ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
๔
อัตรา
นักวิชาการ  
๔  
อัตรา
เลขานุการ  
๒  
อัตรา
การแต่งตั้ง
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
และผู้ นำ � ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร เสนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป
และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตำ � แหน่ ง ตามจำ � นวนที่ กำ � หนดไว้ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง
เป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทำ�งานทางการเมือง
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แล้วแต่กรณี โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร และผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ต้องให้คำ�รับรองว่าผู้นั้นมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองตามที่กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ ตามแบบ
ที่สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำ�หนด
ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการใน
คณะทำ�งานทางการเมือง แล้วแต่กรณี ยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำ�หนด พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ถ้ามีก ารเปลี่ ยนชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให้นำ � หลัก ฐานการเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ
นามสกุลมาแสดงด้วย
๒. หลักฐานแสดงคุณวุฒิเฉพาะแต่ละตำ�แหน่งตามที่กำ�หนด
๓. รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวกหรื อ แว่ น ตาสี ดำ�  ขนาด
๓ x ๔ เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำ�นวน ๒ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
ในกรณีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ และเลขานุการ
ในคณะทำ�งานทางการเมือง เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี
ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานตามที่กำ�หนด เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้นี้ ก็ให้มีคำ�สั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็น
ที่ ป รึ ก ษา นั ก วิ ช าการ หรื อ เลขานุ ก ารในคณะทำ� งานทางการเมื อ ง
แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทน
ที่ ป รึ ก ษา นั ก วิ ช าการ หรื อ เลขานุ ก ารในคณะทำ � งานทาง
การเมือง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้
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(๑) ที่ ป รึ ก ษา ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอั ต ราเดื อ นละ
๑๖,๐๐๐ บาท
(๒) นั ก วิ ช าการ ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอั ต ราเดื อ นละ   
๑๒,๘๐๐ บาท
(๓) เลขานุ ก าร ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนในอั ต ราเดื อ นละ       
๙,๖๐๐  บาท

การพ้นจากหน้าที่
ที่ ป รึ ก ษา นั ก วิ ช าการ หรื อ เลขานุ ก ารในคณะทำ � งานทาง
การเมือง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีท่แี ต่งตั้ง
และพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระเมื่อ
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
๔. ขาดคุณสมบัติตามที่กำ�หนด
๕. ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร รองประธานสภาผู้ แ ทน
ราษฎร หรือผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าไม่ประสงค์จะให้ที่ปรึกษา
นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทำ�งานทางการเมือง แล้วแต่กรณี
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีคำ�สั่งให้
พ้นจากตำ�แหน่ง
๖. ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี พ้นจากตำ�แหน่ง
๗. อายุ ข องสภาผู้ แ ทนราษฎรสิ้ น สุ ด ลงหรื อ มี ก ารยุ บ สภา
ผู้แทนราษฎร
การพ้นจากตำ�แหน่งไม่ว่าในกรณีใด ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือ
เลขานุการในคณะทำ�งานทางการเมือง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน
หรือเงินอื่นใดจากสำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ที่ปรึกษา ผู้ชำ�นาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ
ประจำ�คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผู้แทนราษฎร
ในระบบงานของรั ฐ สภา การทำ � งานของคณะกรรมาธิ ก าร
ต่าง ๆ นั้นเปรียบเสมือนระบบย่อยที่ช่วยเหลืองานให้แก่ท่ีประชุม
สภา เพื่อให้สามารถทำ�การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ของที่ประชุมสภาได้
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีหลักการ นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลาใน
การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้ดว้ ย แต่คณะกรรมาธิการประจำ�สภาผูแ้ ทน
ราษฎรคณะต่าง ๆ ซึง่ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นกรรมาธิการอยูน่ น้ั
อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เพิม่ พูนประสิทธิภาพการทำ�งานของคณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของสภา
ผู้แทนราษฎร จึงได้มีการส่งเสริมให้มีระบบที่ปรึกษา ผู้ชำ�นาญการ
นักวิชาการ และเลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการขึน้ โดยทีบ่ คุ คลเหล่านี้
จะต้องเป็นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ มีความเหมาะสมกับงานทีจ่ ะปฏิบตั ทิ ง้ั ทางด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถทีจ่ ะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ งานของ
คณะกรรมาธิการคณะนัน้ ๆ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้มรี ะเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตัง้
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิ ก ารของสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภา และประกาศ
สภาผูแ้ ทนราษฎรเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
ให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ การแต่งตัง้ บุคคล
เพือ่ ปฏิบตั งิ านให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผูแ้ ทนราษฎรนี้ ได้แก่
การแต่งตัง้ บุคคลให้ด�ำ รงตำ�แหน่งดังต่อไปนี้
๑. ทีป่ รึกษาประจำ�คณะกรรมาธิการ
๒. ผูช้ �ำ นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการ
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๓. นักวิชาการประจำ�คณะกรรมาธิการ
๔. เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวในคณะกรรมาธิการ
สามั ญ ประจำ � สภาผู้ แ ทนราษฎรในแต่ ล ะคณะ ให้ ร ะบุ ช่ื อ ของคณะ
กรรมาธิการนัน้ ไว้ในแต่ละตำ�แหน่งด้วย และบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ดังกล่าว
จะดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงตำ�แหน่งเดียวและจะดำ�รงตำ�แหน่งมากกว่าหนึ่ง
คณะมิได้

คุณสมบัติทั่วไป
ทีป่ รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำ�คณะ
กรรมาธิการ ต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ ว่ั ไปและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสญ
ั ชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต�ำ่ กว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ
๔. ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ
คนวิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ
๕. ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ งั เกียจของสังคม
๖. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษา และผู้ชำ�นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการ จะต้องมี
คุณสมบัตเิ ฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งอย่างใดอย่างหนึง่   ดังต่อไปนี้
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๑. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และ
เคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของคณะ
กรรมาธิการนัน้ พอสมควร หรือ
๒. มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษตามที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารประสงค์
ตามลั ก ษณะของคณะกรรมาธิ ก ารแต่ ล ะคณะ และเคยศึ ก ษาหรื อ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น
เป็นอย่างดี

นักวิชาการประจำ�คณะกรรมาธิการ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สำ�หรับตำ�แหน่งอย่างใดอย่างหนึง่   ดังต่อไปนี้
๑. สำ�เร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าระดับปริญญาโท และเคยศึกษา
วิชาทีเ่ กีย่ วกับงานทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการนัน้ หรือ
๒. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกีย่ วกับ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเคย
ศึกษา วิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานของคณะ
กรรมาธิการ
เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำ�หรับตำ�แหน่งอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
๒. สำ�เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และมี
ความรู้ความสามารถในการทำ�งานด้านเลขานุการและธุรการของคณะ
กรรมาธิการเป็นอย่างดี
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ปรึกษาประจำ�คณะกรรมาธิการ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
ให้ค�ำ ปรึกษา   แนะนำ� แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
ผู้ชำ�นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั งิ านทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ ดังต่อไปนี้
๑. ทำ�งานทางวิชาการทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ ตามที่ค ณะกรรมาธิ ก ารหรื อ ประธานคณะกรรมาธิ ก าร
มอบหมาย
๒. ริเริม่ เสนอแนะ และให้ค�ำ ปรึกษาทางวิชาการในเรือ่ งต่าง ๆ  
ทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการคณะนัน้ ๆ
๓. ประสานงานทางวิชาการกับคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ
นักวิชาการ และเลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ มีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบตามทีค่ ณะกรรมาธิการมอบหมาย
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผู้แทนราษฎรอาจแต่งตั้ง
ทีป่ รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ หรือเลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ
ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่งหรือทุกตำ�แหน่งก็ได้ และให้พิจารณาถึงจำ�นวน
ตำ�แหน่งที่จะแต่งตั้งด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนของแต่ละตำ�แหน่ง
ที่จะแต่งตั้งแล้วต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำ�หนดไว้สำ�หรับคณะ
กรรมาธิการในการแต่งตัง้ บุคคลให้ด�ำ รงตำ�แหน่งดังกล่าว
การแต่งตั้ง
ให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผู้แทนราษฎร
แต่ละคณะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติท่วั ไปและคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่งตาม
มติของคณะกรรมาธิการ เป็นทีป่ รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ และ
เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด โดยประธาน
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คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผูแ้ ทนราษฎรต้องให้ค�ำ รับรองว่า ผูน้ น้ั
มีประสบการณ์หรือมีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับงานทีอ่ ยูใ่ นหน้าทีต่ ามที่
กำ�หนดไว้ ทัง้ นี้ ตามแบบทีส่ �ำ นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรกำ�หนด
ให้ผถู้ กู เสนอชือ่ เป็นทีป่ รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ หรือ
เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ ยืน่ ใบรายงานตัวตามแบบทีส่ �ำ นักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรกำ�หนด พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน ถ้า
มีการเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล ให้น�ำ หลักฐานการเปลีย่ นชือ่ หรือนามสกุล
มาแสดงด้วย
๒. หลักฐานแสดงคุณวุฒเิ ฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่ง
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด� 
ำ ขนาด ๓ x ๔
เซนติเมตร ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำ�นวน ๒ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ ซึง่ มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
ในกรณีท่ผี ้ถู ูกเสนอชื่อนั้นเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น         
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ทีผ่ นู้ น้ั สังกัด แล้วแต่กรณี
ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานตามที่กำ�หนด เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้น้ี ก็ให้มีคำ�สั่งแต่งตั้งผู้น้ันเป็น
ทีป่ รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ หรือเลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ
แล้วแต่กรณี
การออกคำ�สัง่ แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ และ
เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ จะให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวัน
ก่อนวันทีค่ ณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ได้
ในกรณีทท่ี ป่ี รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ หรือเลขานุการ
ประจำ�คณะกรรมาธิการ พ้นจากตำ�แหน่งเมือ่ สิน้ ปีงบประมาณ และคณะ
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กรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผู้แทนราษฎรมีมติยืนยันให้แต่งตั้งบุคคล
ผู้ท่ีพ้นจากตำ�แหน่งให้ดำ�รงตำ�แหน่งตามเดิมต่อไป ก็ให้คำ�สั่งมีผลใช้
บังคับตัง้ แต่วนั เริม่ ปีงบประมาณได้

ค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา ผู้ชำ�นาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำ�
คณะกรรมาธิการ จะได้รบั ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราทีก่ �ำ หนด
ดังต่อไปนี้
ก. กรณีแต่งตัง้ บุคคลทีม่ ไิ ด้เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน่
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ทีป่ รึกษาประจำ�คณะกรรมาธิการ ให้ได้รบั ค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท
(๒) ผู้ ชำ � นาญการประจำ � คณะกรรมาธิ ก าร ให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท
(๓) นั ก วิ ช าการประจำ � คณะกรรมาธิ ก าร ให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๘,๐๐๐  บาท
(๔) เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ ให้ได้รบั ค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ  ๖,๐๐๐  บาท
ข. กรณีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ทีป่ รึกษาประจำ�คณะกรรมาธิการ ให้ได้รบั ค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท
(๒) ผู้ ชำ � นาญการประจำ � คณะกรรมาธิ ก าร ให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท
(๓) นักวิชาการประจำ�คณะกรรมาธิการ ให้ได้รบั ค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
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(๔) เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ ให้ได้รบั ค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ  ๔,๕๐๐  บาท

จำ�นวน
จำ�นวนตำ�แหน่งที่ปรึกษา ผู้ชำ�นาญการ นักวิชาการ และ
เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจำ�
สภาผู้แทนราษฎรแต่ละคณะ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำ�หนด
โดยคำ�นึงถึงงบประมาณสำ�หรับปีงบประมาณนัน้ ๆ
การพ้นจากตำ�แหน่ง
ทีป่ รึกษา ผูช้ �ำ นาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำ�คณะ
กรรมาธิการ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันสิน้ ปีงบประมาณของปีทแ่ี ต่งตัง้
และพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระ เมือ่    
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก
๔. ขาดคุณสมบัตทิ ว่ั ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่ง
๕. คณะกรรมาธิการมีมติให้ออก
๖. มีการตัง้ คณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม
๗. อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน
ราษฎร
การพ้นจากตำ�แหน่งไม่ว่าในกรณีใด ที่ปรึกษา ผู้ชำ�นาญการ
นักวิชาการ และเลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าตอบแทนหรือเงินอืน่ ใดจากสำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร     

36

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ น อกจั ง หวั ด อั น เป็ น
ที่ตั้งรัฐสภาจะได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่
มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา เฉพาะการเดินทางครั้งแรกเพื่อมาเข้า
รับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัด
อันเป็นที่ตั้งรัฐสภาได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็น
ที่ต้งั รัฐสภากลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่ โดยให้นำ�พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับแก่ค่าพาหนะใน
การเดินทางนี้โดยอนุโลม และให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง
เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
แล้ว ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดใบเบิกทางโดยสาร
รถไฟ รถยนต์ประจำ�ทาง และเครื่องบิน ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ และรถยนต์ประจำ�ทาง ให้มีผู้ติดตาม
ได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน
ใบเบิกทางโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ประจำ�ทาง
เป็นสิทธิเฉพาะตัว บุคคลอื่นจะนำ�ไปใช้ไม่ได้

การเดินทางมาประชุม
ในการเดินทางมาประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือคณะ
กรรมาธิการ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดเชยเป็ น ค่ า พาหนะในการเดิ น ทางในกรณี มิ ไ ด้ ใช้
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ใบเบิกทาง ตามอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศกำ�หนดสำ�หรับทาง
ราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การเดิ น ทางจากจั ง หวัด อั น เป็ นถิ่ น ที่ อ ยู่ม ายั ง จั ง หวั ด อั น
เป็นที่ตั้งรัฐสภา ให้ได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางจาก
อำ�เภอในจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาตาม
ระยะทางที่ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ แจ้ ง ไว้ ค รั้ ง แรกต่ อ สำ � นั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำ�นักงานฯ ได้คำ�นวณระยะทางตาม
เส้นทางทีส่ น้ั และตรงของกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท แล้วแต่
กรณี เพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางนั้น
(๒) ในกรณีที่เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ใช้ใบ
เบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำ�ทาง และเครื่องบิน และจากสถานที่
ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำ�ทาง และเครื่องบิน มายัง
รัฐสภา ให้นำ�ความใน (๑) เกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ
ในการเดินทาง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
  
สำ�หรับการเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมาธิการ ซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว
มีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมไิ ด้ใช้ใบเบิกทาง
ตามอัตราทีก่ ระทรวงการคลังประกาศกำ�หนดสำ�หรับทางราชการ ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกัน

การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการ
กรรมาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร กรรมาธิ ก ารรั ฐ สภา และ
กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ที่มีความจำ�เป็นต้องเดินทางไปนอก
จังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะกรรมาธิการ
จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำ �หรับการปฏิบัติหน้าที่ และให้นำ�
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
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ราษฎร

การเดินทางมาประชุมของกรรมาธิการที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทน

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้กรรมาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง
ที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่
ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการได้รับค่าพาหนะในการเดิน
ทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ใน
การประชุมคณะกรรมาธิการ และเมื่อการประชุมคณะกรรมาธิการได้
สิ้ น สุ ด ลงเป็ น รายครั้ ง เฉพาะครั้ ง ที่ ม าประชุ ม ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า พาหนะใน
การเดิ น ทางจากจั ง หวั ด อั น เป็ น ที่ ตั้ ง สถานที่ ที่ ใช้ ใ นการประชุ ม คณะ
กรรมาธิ ก ารกลั บ ไปยั ง จั ง หวั ด อั น เป็ น ถิ่ น ที่ อ ยู่ โดยให้ นำ � พระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการมาใช้ บั ง คั บ โดย
อนุโลม

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ให้ นำ � พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมา
ใช้บังคับแก่การเดินทางไปราชการต่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
นายกรั ฐ มนตรี รองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร และผู้ นำ � ฝ่ า ยค้ า น
ในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี
ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำ�แหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะมีสิทธิได้รับ
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ เ ป็ น หนั ง สื อ จากประธาน
รัฐสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี

39

เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามพระราชกฤษฎี ก าเงิ น ประจำ � ตำ � แหน่ ง และประโยชน์
ตอบแทนอย่ า งอื่ น ของประธานและรองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้กำ�หนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ซึ่งได้แก่ เงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการรักษาพยาบาลในสถาน
พยาบาล โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ดำ�รงตำ�แหน่งตามจำ�นวนที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราที่กำ�หนด
๑. สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรผู้ ซึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า รั ก ษา
พยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หรือได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้นำ�หลักฐานการสละสิทธิรับเงิน
ดั ง กล่ า วในระหว่ า งดำ � รงตำ � แหน่ ง มาแสดงต่ อ สำ � นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎร
หลั ก ฐานการขอเบิ ก เงิ น การจ่ า ยเงิ น หลั ก ฐานการ
จ่ายเงิน รวมทั้งกรณีหลักฐานการขอเบิกสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม และให้นำ�ใบเสร็จรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลมาเบิกได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
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บัญชีอัตราสิทธิประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาล
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รายละเอียดค่ารักษา
พยาบาล
๑. การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการและเอกชน
    ๑.๑ กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
          ๑.๑.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน
(ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง)
                 ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู./ซี.ซี.ยู./วัน
(สูงสุด ๗ วัน/ครั้ง)
          ๑.๑.๒ ค่ารักษาพยาบาลทัว่ ไป/ครัง้
                  ค่ารถพยาบาล
          ๑.๑.๓ ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง

จำ�นวนเงิน
ไม่เกิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

๔,๐๐๐

- รวมค่าบริการการพยาบาล

๑๐,๐๐๐

- ไม่รวมค่าผ่าตัด

๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

           ๑.๑.๔ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน
(ไม่เกิน ๓๑ วัน/ครั้ง)
           ๑.๑.๕ ค่าปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง
           ๑.๑.๖ การคลอดบุตร
                    (๑) คลอดธรรมชาติ
                    (๒) คลอดโดยการผ่าตัด
            ๑.๑.๗ การรักษาทันตกรรม/ปี

๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

   ๑.๒   กรณีการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
           ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ปี
           อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน/ครั้ง

๙๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒.  การตรวจสุขภาพประจำ�ปี

๗,๐๐๐

- ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด
เช่น ค่าแพทย์ผา่ ตัด ค่าวิสญ
ั ญีแพทย์
ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ในห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือดมยา
ค่าผ่าตัดด้วยกล้อง เป็นต้น

๑,๐๐๐
๔,๐๐๐

- รวมถึงการรักษาภายใน
๑๕ วัน โดยไม่รวมกับค่าใช้จ่าย
ทั่วไป

41

เบี้ยประชุมกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ
พระราชกฤษฎีกาเงินประจำ�ตำ�แหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำ�หนด
เบี้ยประชุมของกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ ให้เหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และภาระหน้าที่ของกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการที่จะ
ต้องปฏิบัติในปัจจุบัน ดังนี้

๑. เบี้ยประชุมกรรมาธิการ
ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา และ
กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะ
ครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
กรรมาธิการดังกล่าวให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
เว้นแต่ในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการคณะอื่น
ด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน ๒ ครั้ง
๒. เบี้ยประชุมอนุกรรมาธิการ
ให้อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุกรรมาธิการรัฐสภา
และอนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ ๘๐๐ บาท
อนุกรรมาธิการดังกล่าวให้ได้รบั เบีย้ ประชุมเพียงครัง้ เดียวในวันหนึง่
เว้นแต่ในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน ๒ ครั้ง
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ให้ ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง ในคณะกรรมาธิ ก ารซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่
พิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา ซึ่งแต่งตั้ง
จากข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาได้ รั บ
เบีย้ ประชุมเป็นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ทีม่ าประชุมในอัตราครัง้ ละ ๑,๐๐๐ บาท
และให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบี ย บสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ ก และเครื่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ อัน มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ กำ� หนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอพระราชทานเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ดังนี้

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่าง ๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
ลำ�ดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตำ�แหน่ง

ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา
ผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจำ�สภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประจำ�วุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

เริ่มต้นขอ

เลือ่ นได้ถงึ

เงือ่ นไข
และระยะเวลา
การเลือ่ นชัน้ ตรา

ม.ว.ม.
ม.ว.ม.
ป.ช.

ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.

ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี

ป.ม.
ป.ม.
ท.ม.

ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.

ท.ม.

ม.ป.ช.

ทุกปี
ทุกปี
๑.ท.ม.-ม.ว.ม.ทุกปี
๒. ม.ว.ม. ๓ ปี
    ขอ ม.ป.ช.
๑. ท.ม.-ป.ช. ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี   
    ขอ ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี
    ขอ ม.ป.ช.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน

หมายเหตุ
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ลำ�ดับ

๘

๙
๑๐

๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ตำ�แหน่ง

ทีป่ รึกษาประธานรัฐสภา
ทีป่ รึกษารองประธานรัฐสภา
ทีป่ รึกษาประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือทีป่ รึกษาประธานวุฒสิ ภา
ทีป่ รึกษารองประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร หรือทีป่ รึกษารองประธาน
วุฒสิ ภา
เลขานุการประธานรัฐสภา
เลขานุการรองประธานรัฐสภา
เลขานุการประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือเลขานุการประธานวุฒสิ ภา
เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ ทน
ราษฎร หรือเลขานุการรองประธาน
วุฒสิ ภา หรือเลขานุการผูน้ �ำ ฝ่ายค้าน
ในสภาผูแ้ ทนราษฎร
ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการ
ผูช้ �ำ นาญการประจำ�คณะ
กรรมาธิการ
นักวิชาการประจำ�คณะกรรมาธิการ
เลขานุการประจำ�คณะกรรมาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน

เงื่อนไข
และระยะเวลา
การเลือ่ นชัน้ ตรา

เริม่ ต้นขอ

เลือ่ นได้ถงึ

ต.ม.

ป.ช.

ต.ม.

ท.ช.

๑. ต.ม.-ป.ม.
   ปีเว้นปี
๒. ป.ม. ๓ ปี
   ขอ ป.ช.
ปีเว้นปี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

จ.ช.

ท.ม.

ปีเว้นปี

บ.ม.
บ.ม.

ท.ช.
ท.ม.

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

บ.ม.
บ.ม.

ต.ม.
จ.ม.

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

หมายเหตุ

-ลำ�ดับที่ ๘-๑๑
ให้ขอได้เฉพาะผู้
ทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน
-ลำ�ดับที่ ๘ การ
เริม่ ต้นขอชัน้
สายสะพาย
จะต้องดำ�รง
ตำ�แหน่ง
ทีป่ รึกษาฯ
มาแล้วครบ
๑ ปี (๑๒เดือน)
ของปีทจ่ี ะขอ
พระราชทาน
การเลือ่ นชัน้ ตรา
สายสะพายจะ
ต้องเว้น ๒ ปี
-ลำ�ดับที่ ๑๒๑๕ ให้ขอเฉพาะ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ค่า
ตอบแทนเป็น
รายเดือนจาก
งบประมาณ
หมวดค่า
ตอบแทน

หมายเหตุ คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำ�ปี ๒๕๔๔ ได้มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่
สำ�หรับสมาชิกรัฐสภา โดยอนุโลม ดังนี้
เริ่มต้นขอพระราชทานทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ในปีที่ ๑ ปีที่ ๒
ขอพระราชทานประถมาภรณ์มงกุฎไทย เว้น ๑ ปี ขอพระราชทาน
ประถมาภรณ์ช้างเผือก

45

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา
ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริม่ ต้นขอ เลือ่ นได้ถงึ
ท.ช.
ม.ว.ม.

๑

ประธานรัฐสภา

๒

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา

ท.ช.

ม.ว.ม.

๓

รองประธานสภาผู้แ ทน
ราษฎร หรือรองประธาน
วุฒิสภา

ต.ม.

ป.ม.

๔

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา

บ.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

๑. เริ่มขอพระราชทาน
     ท.ช.
๒. ขอพระราชทาน
    เลื่อนชั้นตราได้ทุกปี
    ตามลำ�ดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้ว
    ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
    บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน   
   ท.ช.
๒. ขอพระราชทาน
   เลื่อนชั้นตราได้ทุกปี
   ตามลำ�ดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้ว
   ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
   บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน
   ต.ม.
๒. ขอพระราชทาน
   เลื่อนชั้นตราได้ทุกปี
   ตามลำ�ดับถึง ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน
   บ.ม.
๒. ขอพระราชทาน
   เลื่อนชั้นตราได้
   ปีเว้นปี ตามลำ�ดับ
   ถึง ท.ม.

หมายเหตุ
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี
ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริม่ ต้นขอ

เลือ่ นได้ถงึ

เงื่อนไข
และระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

๑

นายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๑.  เริม่ ขอพระราชทาน
    ม.ว.ม.
๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๓. ขอพระราชทานได้
    ทุกปี

๒

รองนายกรัฐมนตรี

ม.ว.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน
   ม.ว.ม.
๒. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๓. ขอพระราชทานได้
   ทุกปี

๓

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
หรือทบวง  หรือรัฐมนตรี
ประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรี

ป.ช.

ม.ป.ช.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน
    ป.ช.
๒. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.
๓. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๔. ขอพระราชทานได้
    ทุกปี

๔

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวง หรือทบวง

ป.ม.

ม.ป.ช.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน
   ป.ม.
๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม.
๔. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช.
๕. ขอพระราชทานได้
   ทุกปี

หมายเหตุ
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี
ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริม่ ต้นขอ

เลือ่ นได้ถงึ

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

๑

นายกรัฐมนตรี

ท.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลือ่ นชัน้ ตรา
   ได้ทกุ ปี ตามลำ�ดับถึง ม.ว.ม.

๒

รองนายกรัฐมนตรี

ท.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลือ่ นชัน้ ตรา
   ได้ทกุ ปี ตามลำ�ดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า     
   ๕ ปีบริบรู ณ์ ขอ ม.ว.ม.

๓

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
หรือทบวง  หรือ
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก
นายกรัฐมนตรี

ต.ช.

ม.ว.ม.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน ต.ช.
๒. ขอพระราชทานเลือ่ นชัน้ ตรา
   ได้ทกุ ปี ตามลำ�ดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
   ๕ ปีบริบรู ณ์ ขอ ม.ว.ม.

๔

รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวง หรือทบวง

ต.ม.

ป.ม.

๑. เริม่ ขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลือ่ นชัน้ ตรา
   ได้ทกุ ปี ตามลำ�ดับถึง ป.ม.

หมายเหตุ
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการการเมือง และคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา
ลำ�ดับ

๑
๒
๓

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริม่ ต้นขอ

เลือ่ นได้ถงึ

เงื่อนไข
และระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา่ ย
การเมือง
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี

ท.ม.
ต.ช.

ม.ป.ช.
ม.ว.ม.

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

ต.ช.

ป.ช.

ทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี
ทีป่ รึกษารัฐมนตรี หรือทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
รองโฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ประจำ�สำ�นักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
หรือทบวง  หรือเลขานุการรัฐมนตรี
ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ผูช้ ว่ ยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวง หรือทบวง
คณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร หรือคณะกรรมการ
ประสานงานวุฒสิ ภา ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒสิ ภา

ต.ม.
ต.ม.

ป.ม.
ท.ช.

ต.ม.
ต.ม.
จ.ช.

ป.ช.
ป.ม.
ท.ม.

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

ต.ม.

ท.ม.

ปีเว้นปี

ท.ม.

ม.ป.ช.

๑. ท.ม.-ป.ช.
   ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี
   ขอ ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี
   ขอ  ม.ป.ช.

ตำ�แหน่ง

๑. ต.ช.-ป.ม.
   ปีเว้นปี
๒. ป.ม. ๓ ปี
    ขอ ป.ช.
ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

หมายเหตุ

-ลำ�ดับที่ ๓-๑๐
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน
-ลำ�ดับที่ ๓-๔
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำ�รง
ตำ�แหน่ง
ที่ปรึกษาฯ
มาแล้วครบ
๑ ปี (๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน
การเลื่อนชั้น
ตราสายสะพาย
ต้องเว้น ๒ ปี
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ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และข้าราชการการเมือง
๑. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง คือ บุคคลซึ่งรับราชการ
ในตำ�แหน่งดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
   (๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓)  ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๔)  ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๕)  ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๖)  ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(๗)  ที่ปรึกษาผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๘)  โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๙)  โฆษกประธานวุฒิสภา
(๑๐) โฆษกผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๑๑) เลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๒) เลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๑๓) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๔) เลขานุการประธานวุฒิสภา
(๑๕) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๖) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๑๗) เลขานุการผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๙) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๒๑) ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
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(๒๒) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๒๓) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๒๔) ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ข้ า ราชการรั ฐ สภาฝ่ า ยการเมื อ งต้ อ งไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการซึ่ ง มี
ตำ�แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�  และต้องมีคุณสมบัติทั่วไป รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไม่ต่ำ�กว่า ๑๘ ปี
๓) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
คนวิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ �ำ หนดใน
กฎ ก.ร.
๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือ
ตามกฎหมายอื่น
๓) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
๕) เป็ น ผู้เ คยได้ รับ โทษจำ� คุ ก โดยคำ� พิ พ ากษาถึ ง ที่สุด ให้
จำ�คุกเว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
๖) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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๗) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะ
กระทำ�ผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือตาม
กฎหมายอื่น
๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำ�ผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือตามกฎหมายอื่น
๙) เป็นผู้เคยกระทำ�การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองในตำ�แหน่งตาม (๑)
(๓) (๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๕) (๑๗) (๑๘) (๒๐) (๒๒) และ (๒๔) ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองในตำ�แหน่งตาม (๒)
(๔) (๖) (๙) (๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๑) และ (๒๓) ให้ประธานวุฒิสภาเป็น
ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
การพ้นจากตำ�แหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองออกจากตำ�แหน่งเมื่อ
๑) ตาย
๒) ลาออก
๓) สำ�หรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร จะออกจากตำ�แหน่งเมื่อผู้แต่งตั้งสั่งให้
พ้นจากตำ�แหน่ง หรือเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา        
ผู้แทนราษฎร หรือผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำ�แหน่ง
หรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ แล้วแต่กรณี
๔) สำ�หรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานวุฒิสภา จะออกจากตำ�แหน่งเมื่อผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจาก
ตำ�แหน่ง หรือเมื่อประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภาออกจาก
ตำ�แหน่ง แล้วแต่กรณี
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บัญชีอตั ราเงินเดือน และเงินประจำ�ตำ�แหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตำ�แหน่ง

ทีป่ รึกษาประธานรัฐสภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
ทีป่ รึกษารองประธานรัฐสภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
ทีป่ รึกษาประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๒ อัตรา)
ทีป่ รึกษาประธานวุฒสิ ภา (จำ�นวน ๒ อัตรา)
ทีป่ รึกษารองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
(เท่าจำ�นวนรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร)
ทีป่ รึกษารองประธานวุฒสิ ภา (เท่าจำ�นวนรองประธานวุฒสิ ภา)
ทีป่ รึกษาผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๑ อัตรา)
โฆษกประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๑ อัตรา)
โฆษกประธานวุฒสิ ภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
โฆษกผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๑ อัตรา)
เลขานุการประธานรัฐสภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
เลขานุการรองประธานรัฐสภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
เลขานุการประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๑ อัตรา)
เลขานุการประธานวุฒสิ ภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
(เท่าจำ�นวนรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร)
เลขานุการรองประธานวุฒสิ ภา (เท่าจำ�นวนรองประธานวุฒสิ ภา)
เลขานุการผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๑ อัตรา)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการประธานรัฐสภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการรองประธานรัฐสภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๑ อัตรา)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการประธานวุฒสิ ภา (จำ�นวน ๑ อัตรา)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
(เท่าจำ�นวนรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการรองประธานวุฒสิ ภา (เท่าจำ�นวนรองประธานวุฒสิ ภา)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร (จำ�นวน ๑ อัตรา)

อัตรา
เงินเดือน
(บาท)

อัตราเงิน
ประจำ�ตำ�แหน่ง
(บาท/เดือน)

๕๗,๖๖๐
๕๗,๖๖๐
๕๗,๖๖๐
๕๗,๖๖๐
๔๗,๒๕๐

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๔๗,๒๕๐
๔๗,๒๕๐
๔๗,๒๕๐
๔๗,๒๕๐
๔๗,๒๕๐
๔๔,๓๑๐
๔๔,๓๑๐
๔๔,๓๑๐
๔๔,๓๑๐
๔๔,๓๑๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๔,๙๐๐

๔๔,๓๑๐
๔๔,๓๑๐
๓๙,๗๑๐
๓๙,๗๑๐
๓๙,๗๑๐
๓๙,๗๑๐
๓๙,๗๑๐

๔,๙๐๐
๔,๙๐๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐
๓,๗๘๐

๓๙,๗๑๐
๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐
๓,๗๘๐

หมายเหตุ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึง่ ดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรด้วย ถ้าได้เงินประจำ�ตำ�แหน่งหรือเงินเพิม่ สำ�หรับสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่งใน
ฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก
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๒. ข้าราชการการเมือง
ข้าราชการการเมือง ได้แก่ บุคคลซึ่งรับราชการในตำ�แหน่ง
ข้าราชการการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รองนายกรัฐมนตรี
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๔) รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(๕) รัฐมนตรีว่าการทบวง
(๖) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
(๗) รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง
(๘) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๙) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(๑๐) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
(๑๑) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
(๑๒) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำ�สำ�นัก
นายกรัฐมนตรี
(๑๓) โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(๑๔) รองโฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(๑๕) ประจำ�สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๑๖) เลขานุการรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(๑๗) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๑๘) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
(๑๙) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
ส่วนจำ�นวนข้าราชการการเมือง (ยกเว้นตำ�แหน่งรัฐมนตรี)
ได้ กำ � หนดไว้ ใ นบั ญ ชี อั ต ราตำ � แหน่ ง เงิ น เดื อ น และเงิ น เพิ่ ม ของ
ข้าราชการการเมือง
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คุณสมบัติของข้าราชการการเมือง  (ยกเว้นตำ�แหน่งรัฐมนตรี)
๑. มีสัญชาติไทย
๒. อายุไม่ต่ำ�กว่า ๑๘ ปี
๓. เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี               
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ มี จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
๕. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๖. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๗. ไม่เคยต้องโทษจำ�คุก โดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้น
แต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
๘. ไม่ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อก จาก
รัฐวิสาหกิจ
๙. ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะ
กระทำ�ผิดวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตาม
กฎหมายอืน่
รัฐมนตรี)

ก็ตาม

การออกจากตำ�แหน่งของข้าราชการการเมือง (ยกเว้นตำ�แหน่ง
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ถูกสั่งให้ออก ไม่ว่าจะเป็นการออกโดยมีความผิดหรือไม่
๔. นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งออกจากตำ�แหน่ง
๕. ขาดคุณสมบัติของข้าราชการการเมือง
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บัญชีอตั ราตำ�แหน่ง เงินเดือน และเงินประจำ�ตำ�แหน่งข้าราชการการเมือง
ตำ�แหน่ง

นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการทบวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (จำ�นวน ๑ อัตรา)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(เท่ากับจำ�นวนรองนายกรัฐมนตรี + ๓)
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (จำ�นวน ๕ อัตรา)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(เท่ากับจำ�นวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี)
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี (จำ�นวน ๑ อัตรา)
รองโฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี (จำ�นวน ๓ อัตรา)
ประจำ�สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (จำ�นวน ๓๐ อัตรา)
เลขานุการรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี
(เท่ากับจำ�นวนรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
(เท่ากับจำ�นวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง)
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
(เท่ากับจำ�นวนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือทบวง

อัตราเงินเดือน
(บาท)

๗๕,๕๙๐
๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

อัตราเงิน
ประจำ�ตำ�แหน่ง
(บาท/เดือน)

๗๒,๐๖๐
๖๓,๒๐๐
๕๖,๑๒๐

๕๐,๐๐๐
๔๕,๕๐๐
๔๒,๕๐๐
            
๔๑,๕๐๐
๑๘,๕๐๐
๑๔,๕๐๐

๕๗,๖๖๐
๔๗,๒๕๐

๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๔๗,๒๕๐
๔๔,๓๑๐
๒๕,๔๑๐
๔๔,๓๑๐

๑๐,๐๐๐
๔,๙๐๐
๒,๘๕๐
๔,๙๐๐

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

๓๙,๗๑๐

๔,๔๐๐

ข้าราชการการเมืองจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง
ข้ า ราชการการเมื อ งซึ่ ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรด้ ว ย ถ้ า ได้ รั บ เงิ น ประจำ � ตำ � แหน่ ง หรื อ
เงินเพิ่มสำ�หรับสมาชิกสภาดังกล่าวแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและ
เงินประจำ�ตำ�แหน่งในฐานะข้าราชการการเมืองอีก
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การเทียบตำ�แหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
และบุคคลในวงงานรัฐสภาที่มิใช่ข้าราชการ
กับตำ�แหน่งข้าราชการพลเรือน
การเทียบตำ�แหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และบุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่มิใช่ข้าราชการ เทียบกับตำ�แหน่งข้าราชการพลเรือน
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยเที ย บเฉพาะตำ � แหน่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาผู้ แ ทนราษฎร
มีดังต่อไปนี้
๑. ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นอั ต ราเดี ย วกั บ
นายกรัฐมนตรี (ตำ�แหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)
๒. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี (ตำ�แหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง)
๓. สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นอั ต ราเดี ย วกั บ
ข้าราชการผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำ�แหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง
๔. ที่ ป รึ ก ษาประธานรั ฐ สภา ที่ ป รึ ก ษาประธานสภาผู้ แ ทน
ราษฎร ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาผู้นำ�
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ตำ�แหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง
๕. เลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการประธานสภาผู้แทน
ราษฎร และเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เทียบเท่ากับ
ข้าราชการพลเรือน ตำ�แหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
๖. เลขานุการผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เทียบเท่ากับ
ข้าราชการพลเรือน  ตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ ระดับต้น
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๗. โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร และโฆษกผู้นำ�ฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนตำ�แหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง
๘. ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา ผู้ช่วยเลขานุการประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการผูน้ �ำ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร เทียบเท่ากับข้าราชการ
พลเรือนตำ�แหน่งประเภทอำ�นวยการ ระดับต้น
๙. อนุกรรมาธิการ (กรณีมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการ) เที ย บเท่ า กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นตำ � แหน่ ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๑๐. คณะทำ�งานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
  
(๑) ที่ปรึกษา เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน ตำ�แหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(๒) นั ก วิ ช าการ เที ย บเท่ า กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ
(๓) เลขานุ ก าร เที ย บเท่ า กั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๑๑. ผูเ้ ชีย่ วชาญประจำ�ตัวสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เทียบเท่ากับ
ข้าราชการพลเรือน ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ
๑๒. ผู้ช่วยดำ�เนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทียบเท่า
กับข้าราชการพลเรือน ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๑๓. ที่ปรึกษาประจำ�คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผู้แทน
ราษฎร (กรณีมิได้เป็นข้าราชการ) เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ
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๑๔. ผูช้ �ำ นาญการประจำ�คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผูแ้ ทน
ราษฎร (กรณีมิได้เป็นข้าราชการ) เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำ�นาญการ
๑๕. นั ก วิ ช าการประจำ � คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจำ� สภา
ผู้ แ ทนราษฎร (กรณี มิ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการ) เที ย บเท่ า กั บ ข้ า ราชการ
พลเรือน ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
๑๖. เลขานุ ก ารประจำ � คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจำ � สภา
ผู้ แ ทนราษฎร (กรณี มิ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการ) เที ย บเท่ า กั บ ข้ า ราชการ
พลเรือน ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
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บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะมีสิทธิได้รับบริการจากสำ�นักงาน
เลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร ให้ ยื ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา
เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ โดยมี
เงื่อนไขในการให้ยืม ดังนี้
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน จะยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาได้ ๑ เครื่องพร้อมอุปกรณ์
๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาให้แก่สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายใน ๗ วัน
หลังจากสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
หากเกิดการชำ�รุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพ และใช้งานได้ดังเดิม โดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
๔. ถ้ า หากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ชำ � รุ ด เสี ย หายจนไม่ ส ามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้การได้เหมือนเดิม หรือในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยืม
สูญหาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นจะต้องชดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังกำ�หนด
๕. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาคืนตามเวลาที่กำ�หนดในข้อ ๒ หรือส่งคืนแต่เครื่องอยู่ในสภาพที่
ไม่สามารถใช้การได้ดี หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน หน่วยงานที่เป็นผู้จ่าย
เงินเดือนให้กับสมาชิกผู้นั้นจะหักเงินเดือน หรือเงินได้อื่น ๆ ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นค่าชดใช้ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
แล้วแต่กรณี
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กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
รั ฐ สภาได้ อ อกระเบี ย บว่ า ด้ ว ยกองทุ น สงเคราะห์ ผู้ เ คยเป็ น
สมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ครอบคลุมถึงสมาชิกรัฐสภาทุกคน โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่งเรียกว่า “กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา”

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการรักษาพยาบาล
๒. ด้านการศึกษาของบุตร
๓. ด้ า นการสงเคราะห์ ค รอบครั ว กรณี ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก
รัฐสภาถึงแก่กรรม
๔. ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
กองทุนประกอบด้วย
๑. เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
๒. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
๓. เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการหั ก เงิ น ประจำ � ตำ � แหน่ ง ของสมาชิ ก
รัฐสภา รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน
๔. เงินดอกผลของกองทุน
๕. เงินรายรับอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ - ๔
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เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้
๑. จ่ายให้แก่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกองทุน
   
๒. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานกองทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่
เกีย่ วเนือ่ งหรือเกี่ยวกับการจัดกิจการของกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุ น สงเคราะห์ ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภา
ประกอบด้วย
ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ รองประธานรัฐสภา
เป็ น รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมาธิ ก ารกิ จ การสภา            
ผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และ
ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำ�นวน ๔ คน สมาชิก
วุฒิสภาจำ�นวน ๓ คน ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำ�นวน ๑ คน
และผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำ�นวน ๑ คน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการและเลขานุการ
และเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในระหว่ า งที่ รั ฐ สภาสิ้ น อายุ ห รื อ ถู ก ยุ บ ให้ ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ และให้ประธานรัฐสภา และรอง
ประธานรัฐสภา คงดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการอยู่ต่อไป จนกว่าจะได้ทรงแต่งตั้งประธานรัฐสภา และรอง
ประธานรัฐสภาใหม่ แล้วจึงให้พ้นจากตำ�แหน่ง
อำ�นาจหน้าที่
คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. กำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแลการบริหารกองทุน
๒. กำ�หนดการจัดหาผลประโยชน์ของเงินกองทุน
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๓. ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ และการบริหารงาน
ของกองทุน
๔. อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์
๕. อนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานของกองทุน
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำ�เนินการตามระเบียบนี้
๗. พิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาในการปฏิบตั งิ านตามระเบียบนี้
๘. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามระเบียบนีเ้ พือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกองทุน
ในกรณีท่ีประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะ
ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ประธานกรรมการมีอ�ำ นาจอนุมัติการจ่ายเงิน
สงเคราะห์แทนคณะกรรมการได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการที่ ป ระธานรั ฐ สภาแต่ ง ตั้ ง มี ว าระการดำ � รงตำ � แหน่ ง
คราวละ ๔ ปี และกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดำ�รงตำ�แหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
การพ้นจากตำ�แหน่ง
นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งประธาน
รัฐสภาแต่งตั้งจะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ขาดจากสมาชิ ก ภาพแห่ ง สภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก เว้ น แต่
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
๔. เป็นบุคคลล้มละลาย
๕. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๖. ได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่
โทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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๗. คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่กรรมการซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งพ้นจากตำ�แหน่ง
ก่ อ นวาระ ประธานรั ฐ สภาอาจแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภา เป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งแทนอยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

องค์ประชุม
การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการทำ �หน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ถ้ารอง
ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติในทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่
ในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หน้าที่ของสำ�นักงานกองทุน
ให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
กองทุนดังนี้
๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
๒. ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นหรือบุคคลใด
๓. ควบคุมดูแลด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบและ
การพัสดุของกองทุน
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๔. จัดทำ�ทะเบียนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
๕. รวบรวมคำ � ขอรั บ การช่ ว ยเหลื อ จากผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก
รัฐสภาเพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
๖. รวบรวมและจัดทำ�ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ของกองทุนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
๗. ป ฏิ บั ติ ก า ร อื่ น ใ ด ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ค ณ ะ
อนุกรรมการมอบหมาย

การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
๑. เงินกองทุนให้นำ�ฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี
“กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา” และให้นำ�เงินที่กองทุน
ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้าภายในสามวันทำ�การ
ถัดไป
๒. การใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนให้ใช้จ่ายได้ภายใน
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และให้เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน
๓. ให้กองทุนจัดทำ�บัญชีตามระบบบัญชีสากล และให้มีการ
ตรวจสอบการดำ�เนินงานของกองทุนอย่างน้อยปีละครั้ง แล้วรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ
การยุบเลิกกองทุน
การยุ บ เลิ ก กองทุ น จะทำ � ได้ เ มื่ อ หมดความจำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ดำ�เนินการและคณะกรรมการมีมติให้เลิกโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกรัฐสภา และเมื่อยุบเลิกกองทุนแล้ว ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้ง
ผู้ชำ�ระบัญชี และแจ้งให้สมาชิกรัฐสภาทราบ
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การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่เจ็บป่วย และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิรับ
เงินทดแทนจากบริษัทประกัน และไม่มีสิทธิเบิกสวัสดิการ บำ�เหน็จ
หรือบำ�นาญอื่นใด จะมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจาก
กองทุนได้ไม่เกินรายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี (ไม่รวมถึงค่าตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปี) โดยยื่นคำ�ขอต่อสำ�นักงานกองทุน พร้อมกับแสดงใบเสร็จ
รับเงินค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ได้รับสิทธิในการสงเคราะห์
กรณีทุพพลภาพตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภาว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพแล้ว ไม่สามารถใช้
สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้
ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา หรือสิ่งอื่นที่จำ�เป็นเพื่อให้ผล
ของการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดไป ก็ให้ซื้อยาหรือสิ่งอื่นที่จำ�เป็นจาก
สถานที่อน่ื ได้ โดยให้หวั หน้าแพทย์หรือนายแพทย์ผตู้ รวจรักษาของสถาน
พยาบาลนัน้ ลงชื่อรับว่าให้ซื้อได้
การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว กรณี ผู้เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภา
ถึงแก่กรรม
ในกรณีที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม ให้บุคคลซึ่งเป็น
ผู้จัดการงานศพตามลำ�ดับต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ โดยยื่น
คำ�ขอต่อสำ�นักงานกองทุน
๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
๒) คู่สมรส
๓) บุตร
๔) บิดา มารดา
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จำ�นวนเงินที่ ได้รับ
เมือ่ ได้รบั คำ�ขอรับเงินสงเคราะห์แล้ว ให้ส�ำ นักงานกองทุนจ่ายเงิน
สงเคราะห์แก่บคุ คลผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินสงเคราะห์โดยเร็ว รายละ ๖๐,๐๐๐ บาท  
และในกรณีจำ�เป็นเร่งด่วน ให้คณะกรรมการมีอำ �นาจมอบหมายให้
สำ�นักงานกองทุนจ่ายเงินให้โดยเร็วแล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ต่อไป
การขอรับเงินดังกล่าวให้กระทำ�ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เคย
เป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม
ในกรณีที่สำ�นักงานมีความจำ�เป็นต้องเข้าจัดการศพผู้เคยเป็น
สมาชิ ก รั ฐ สภาที่ ถึ ง แก่ ก รรม เนื่ อ งจากไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอัน
สมควร ให้ส�ำ นักงานกองทุนหักค่าใช้จา่ ยจากเงินสงเคราะห์ได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง
และถ้ามีเงินเหลือก็ให้มอบแก่ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
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บรรณานุกรม
ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔.
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาผู้แทน
ราษฎร ประกาศเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔.
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร ประกาศเมื่อวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๔.
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ
เป็นคณะทำ�งานทางการเมือง ประกาศเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๕๔.
“พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.  ๒๕๕๔”. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม  ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก.
(๒๕๕๔, ๓๑ มีนาคม).
“พระราชกฤษฎีกาเงินประจำ�ตำ�แหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๕”. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม  ๑๒๙ ตอนที่ ๕๐ ก.
(๒๕๕๕, ๘ มิถุนายน).
“พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕”.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม  ๑๐๙ ตอนที่ ๓๕ (๒๕๓๕, ๓ เมษายน).
“พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐”.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม  ๑๒๔ ตอนที่ ๓๘ ก. (๒๕๕๐,
๑ สิงหาคม).
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“พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔”.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม  ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก.  
(๒๕๕๔, ๑๑ พฤษภาคม).
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล และสงเคราะห์
ครอบครัวกรณีผเู้ คยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๔๔.
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล และสงเคราะห์
ครอบครัวกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕.
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล และสงเคราะห์
ครอบครัวกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖.
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล และสงเคราะห์
ครอบครัวกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒.
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๔๓.
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผเู้ คยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖.
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔.
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง.
(๒๕๕๔, ๘ ธันวาคม)
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ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ
๑๖๑ ง. (๒๕๕๕, ๒๔ ตุลาคม)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๔/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๓๘ เรื่อง การเทียบตำ�แหน่งข้าราชการการเมือง
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๕๑ เรื่อง การเทียบตำ�แหน่ง
หนังสือสำ�นักการคลังและงบประมาณ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่ ๗๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเทียบ
ตำ�แหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และบุคคลในวงงาน
รัฐสภา ที่มิใช่ข้าราชการ
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