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คำ�นำ�
	 หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ๒๕๕๖	
ได้รวบรวมสาระสำาคัญอันเป็นสิทธิประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ท่ีสมาชิกพึงได้รับ	
อาทิ	 เงินประจำาตำาแหน่ง	 และเงินเพ่ิมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
การแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญประจำาตัวสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้ช่วยดำาเนินงาน
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 คณะทำางานทางการเมืองของประธาน
สภาฯ	 รองประธานสภาฯ	และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 การได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล	 การได้รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	เป็นต้น
	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหวังว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับวงงานรัฐสภา	 และ
ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป	

																																								สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร
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ส�รบัญ
บทนำา	 ๗
เงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ	 ๙
		 สมาชิกรัฐสภา	
ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ๑๒
ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ๑๖
ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ๒๐
คณะทำางานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร		 ๒๔
	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
ที่ปรึกษา	ผู้ชำานาญการ	นักวิชาการ	และเลขานุการ	 ๒๙
	 ประจำาคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		 ๓๖
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ๓๙
เบี้ยประชุมกรรมาธิการ	และอนุกรรมาธิการ	 ๔๑
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ๔๓
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	และข้าราชการการเมือง	 ๔๙
การเทียบตำาแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	และบุคคล	 ๕๖
	 ในวงงานรัฐสภาที่มิใช่ข้าราชการกับตำาแหน่งข้าราชการพลเรือน
บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	 ๕๙
กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 ๖๐
บรรณานุกรม	 ๖๗
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บทนำ�
	 รัฐสภาเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำาคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย	 เป็นสถาบันที่ทำาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ	 ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 รัฐสภาจะประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภา	 ซึ่งมีหน้าที่หลักที่สำาคัญคือ	 การออก
กฎหมาย	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	 และหน้าที่
ในการให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ของแผ่นดิน
	 สภาผู้แทนราษฎรจะประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือที่เรียกว่า	 ส.ส.	 ซึ่งมีบทบาทและอำานาจหน้าที่ที่กว้างขวางมากมาย
หลายประการ	 ทั้งทางด้านการเมืองและการบริหารงานที่มีลักษณะพิเศษ	
นอกจากการเป็น	 ส.ส.	 แล้ว	 ยังมีการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญใน
วงงานรัฐสภา	 อาทิ	 ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำา
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 กรรมาธิการ	 เป็นต้น	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะ
ช่วยให้การทำาหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	 และบุคคลในวงงานรัฐสภา	 ยังมีภาระหน้าที่ที่นอกเหนือจาก
รัฐธรรมนูญกำาหนดที่ต้องปฏิบัติอีกหลายประการ	 เช่น	 การพบปะกับ
ประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่	 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน	 การเข้าร่วมสัมมนา	ปาฐกถา	หรือการกล่าวสุนทรพจน์ใน
โอกาสต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ซึ่งงานเหล่านี้	 เป็นภาระหน้าที่อันหนักจึงต้อง
มีผู้ช่วยในการทำางานเพื่อแบ่งเบาภาระและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของรัฐสภาให้ดียิ่งขึ้น
	 จากท่ีกล่าวมาน้ี	 จะเห็นได้ว่าการท่ีสภาผู้แทนราษฎรจะทำา
หน้าท่ีด้านนิติบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพน้ัน	 จะต้อง
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อาศัยบุคคลที่มีความรู้ 	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในการ
ทำางานด้านต่าง	 ๆ	 ดังนั้น	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และบุคคลใน
วงงานรัฐสภา	 จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง	 จากความสำาคัญและ
การปฏิบัติหน้าที่ที่ยุ่งยากซับซ้อน	 บุคคลเหล่านี้จึงได้รับสิทธิประโยชน์
ต่าง	 ๆ	 มากมาย	 อาทิ	 การได้รับเงินประจำาตำาแหน่งและเงินเพิ่ม	
การมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน	 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 การได้รับเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาล	 การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	
เป็นต้น	 รวมทั้งเมื่อไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ยังมีกองทุน
สงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ความช่วยเหลืออีกด้วย	 ซึ่ง
สิทธิประโยชน์เหล่าน้ีมีเง่ือนไขและหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างน้ัน	 สมาชิกควร
มีการศึกษาอย่างละเอียด	 เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่และ
ครบถ้วนสมบูรณ์
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เงินประจำ�ตำ�แหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่�งอื่นของสม�ชิกรัฐสภ� 

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้
บัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภา	ดังนี้
	 ๑.	 เงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
และสมาชิกวุฒิสภา	 ให้กำาหนดโดยพระราชกฤษฎี	ซึ่งต้องกำาหนดให้จ่าย
ได้ไม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที่	(มาตรา	๑๙๖)	
	 ๒.	 ก่อนเข้ารับหน้าที่	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก	 (มาตรา	
๑๒๓)
	
		 ต่อมา	 ในปี	 ๒๕๕๕	 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเงินประจำาตำาแหน่ง
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	 ประธานและรองประธานวุฒิสภา	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา		และกรรมาธิการ	
พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 กำาหนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ประธานและรองประธานวุฒิสภา	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	 ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง
และเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันเข้ารับหน้าที่	ดังนี้	 	

		 เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของประธ�นและรองประธ�นสภ�

ผู้แทนร�ษฎร  ประธ�นและรองประธ�นวุฒิสภ�  และผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�

ผู้แทนร�ษฎร 	
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	 ๑.  เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินประจำาตำาแหน่งเดือนละ	
๗๕,๕๙๐	บาท	และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ	๕๐,๐๐๐	บาท		รวมเป็น
เดือนละ	๑๒๕,๕๙๐	บาท
	 ๒.  เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของประธ�นวุฒิสภ�

	 ประธานวุฒิสภาได้รับเงินประจำาตำาแหน่งเดือนละ	 ๗๔,๔๒๐	
บาท	 และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ	 ๔๕,๕๐๐	 บาท	 รวมเป็นเดือนละ	
๑๑๙,๙๒๐	บาท	
	 ๓.  เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของรองประธ�นสภ�ผู้แทน

ร�ษฎร และรองประธ�นวุฒิสภ�

	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และรองประธานวุฒิสภา	
ได้รับเงินประจำาตำาแหน่งเดือนละ	 ๗๓,๒๔๐	 บาท	 และได้รับเงินเพิ่มอีก
เดือนละ	๔๒,๕๐๐	บาท		รวมเป็นเดือนละ	๑๑๕,๗๔๐	บาท
	 ๔.  เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�

ผู้แทนร�ษฎร

	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง
เดือนละ	๗๓,๒๔๐	บาท	และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ	๔๒,๕๐๐	บาท		
รวมเป็นเดือนละ	๑๑๕,๗๔๐	บาท
	 ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา	 และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อได้รับเงิน
ประจำาตำาแหน่งและเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่งดังกล่าวแล้ว	 ไม่มีสิทธิได้
รับเงินประจำาตำาแหน่งและเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	แล้วแต่กรณีอีก

  เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของสม�ชิกรัฐสภ�
  ๑.  เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินประจำาตำาแหน่งเดือนละ	
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๗๑,๒๓๐	บาท	 และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ	๔๒,๓๓๐	บาท	 รวมเป็น
เดือนละ	๑๑๓,๕๖๐	บาท
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีด้วย	 เมื่อ
ได้รับเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว	 ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจำาตำาแหน่งและเงินเพิ่มสำาหรับตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอีก	
	 ๒.  เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพิ่มของสม�ชิกวุฒิสภ�
	 สมาชิกวุฒิสภาได้รับเงินประจำาตำาแหน่งเดือนละ	 ๗๑,๒๓๐	
บาท	 และได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ	 ๔๒,๓๓๐	 บาท	 รวมเป็นเดือนละ	
๑๑๓,๕๖๐	บาท	

บัญชีอัตร�เงินประจำ�ตำ�แหน่งและเงินเพ่ิมของประธ�น

และรองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร ประธ�นและรองประธ�นวุฒิสภ� 

ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร และสม�ชิกวุฒิสภ� 
	

ตำ�แหน่ง
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง

(บ�ท/เดือน)

เงินเพิ่ม

(บ�ท/เดือน)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๗๕,๕๙๐ ๕๐,๐๐๐

ประธานวุฒิสภา	 ๗๔,๔๒๐ ๔๕,๕๐๐

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐

รองประธานวุฒิสภา ๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๗๑,๒๓๐ ๔๒,๓๓๐

สมาชิกวุฒิสภา ๗๑,๒๓๐ ๔๒,๓๓๐
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 ผู้เชี่ยวช�ญประจำ�ตัวสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการให้คำาแนะนำาปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์
ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน
จะมีผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวได้	๑	คน
	 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่ง	 จะดำารงตำาแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือ
ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ได้เพียงตำาแหน่งเดียว	
และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนอื่นในตำาแหน่งดังที่กล่าวมาด้วย	
	 คุณสมบัติทั่วไป

	 ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 มีสัญชาติไทย
	 ๒.		มีอายุไม่ต่ำากว่า	๓๕	ปีบริบูรณ์
	 ๓.	 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
	 ๔.		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
	 ๕.		ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำาแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำา	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ข้าราชการการเมือง	 ข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง	 พนักงานหน่วยงานของรัฐ	 หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
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	 ๖.		ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
	 ๗.		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 คุณสมบัติเฉพ�ะตำ�แหน่ง

	 ผู้ เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๑	ปี	
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร	หรือ
	 ๒.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๓	 ปี	
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร	หรือ
	 ๓.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	
และมีคุณสมบัติพิเศษตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประสงค์	 และเคย
ศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดี
	
	 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

	 ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการให้คำาแนะนำาปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์
ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

	 ก�รแต่งตั้ง

	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติ เฉพาะตำาแหน่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องให้คำารับรองว่า	
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ผู้น้ันมีประสบการณ์เก่ียวกับงานท่ีอยู่ในหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามแบบท่ีสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	 โดยให้ผู้ถูก
เสนอช่ือย่ืนใบรายงานตัวตามแบบท่ีสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กำาหนด	 พร้อมหลักฐานดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	 และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล	 ให้นำาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุลมาแสดงด้วย
	 ๒.	 หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กำาหนด
	 ๓.	 รูปถ่ายหน้าตรง	ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำา	ขนาด	๓	x	๔
เซนติเมตร	ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน	๖	เดือน	จำานวน	๒	รูป	
	 ๔.	 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน	๖	เดือน
	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานต่าง	ๆ	 ตามที่กำาหนด	 เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้แล้ว	 ก็ให้มีคำาสั่งแต่งตั้ง
ผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
	
		 ค่�ตอบแทน

	 ผู้เช่ียวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๑	 อัตรา	
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน	 ในอัตราเดือนละ	 ๒๔,๐๐๐	 บาท	
โดยให้ระบุไว้ในคำาสั่งแต่งตั้งด้วย

	 ก�รพ้นจ�กหน้�ที่

	 ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง	และพ้นจากตำาแหน่งก่อน
วาระเมื่อ
	 ๑.	 ตาย
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	 ๒.	 ลาออก
	 ๓.	 ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก
	 ๔.	 ขาดคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้
	 ๕.		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งเป็นหนังสือต่อสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภา							
ผู้แทนราษฎรมีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง
	 ๖.	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
	 การพ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าในกรณีใด	 ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ผู้ชำ�น�ญก�รประจำ�ตัวสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 และข้อกฎหมาย
ประกอบการดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 รวมทั้งศึกษา
สภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง	ๆ	เพื่อรวบรวม	จัดทำาญัตติ	กระทู้ถาม	
ข้อหารือ	 หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนจะมี
ผู้ชำานาญการประจำาตัวได้	๒	คน
	 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่ง	 จะดำารงตำาแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือ
ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ได้เพียงตำาแหน่งเดียว	
และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนอื่นในตำาแหน่งดังที่กล่าวมาด้วย	
	 คุณสมบัติทั่วไป

	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 มีสัญชาติไทย
	 ๒.		มีอายุไม่ต่ำากว่า	๒๕	ปีบริบูรณ์
	 ๓.	 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
	 ๔.		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ		คนเสมือนไร้ความสามารถ	คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
	 ๕.		ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำาแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำา	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ข้าราชการการเมือง	 ข้าราชการ
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รัฐสภาฝ่ายการเมือง	 พนักงานหน่วยงานของรัฐ	 หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
	 ๖.		ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
	 ๗.		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 คุณสมบัติเฉพ�ะตำ�แหน่ง

	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสำาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาตรี	 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่
อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามาแล้วไม่
น้อยกว่า	๓	ปี

	 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 และข้อกฎหมายประกอบ
การดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
	 ๒.	 ศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง	 ๆ	 เพื่อรวบรวม	
จัดทำาญัตติ	 กระทู้ถาม	 ข้อหารือ	 หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

	 ก�รแต่งตั้ง

	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งเป็นผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องให้คำารับรองว่า	 ผู้นั้น
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ตามแบบที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	 โดยให้ผู้ถูก
เสนอชื่อยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรกำาหนด	พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
	 ๑.	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	 และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล	 ให้นำาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุลมาแสดงด้วย
	 ๒.	 หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กำาหนด
	 ๓.	 รูปถ่ายหน้าตรง	ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำา	ขนาด	๓	x	๔			
เซนติเมตร	ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน	๖	เดือน	จำานวน	๒	รูป	
	 ๔.	 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน	๖	เดือน
	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานต่าง	ๆ	 ตามที่กำาหนด	 เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้แล้ว	 ก็ให้มีคำาสั่งแต่งตั้ง
ผู้นั้นเป็นผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
	
		 ค่�ตอบแทน

	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๒	อัตรา	
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน	 ในอัตราเดือนละ	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	
โดยให้ระบุไว้ในคำาสั่งแต่งตั้งด้วย

	 ก�รพ้นจ�กหน้�ที่

	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง	และพ้นจากตำาแหน่ง
ก่อนวาระเมื่อ
	 ๑.	 ตาย
	 ๒.	 ลาออก
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	 ๓.	 ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก
	 ๔.	 ขาดคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้
	 ๕.		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งเป็นหนังสือต่อสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ชำานาญการประจำาตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรมีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง
	 ๖.	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
	 การพ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าในกรณีใด	 ผู้ชำานาญการประจำาตัว
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ผู้ช่วยดำ�เนินง�นของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 ในปัจจุบัน	 นอกจากอำานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในด้านนิติบัญญัติ	 และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมีหน้าที่
นอกเหนือจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอีกมากมายที่ต้องกระทำา	 เช่น	
การพบประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่	 ติดต่อกับหน่วยราชการ
ต่าง	 ๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	 เข้าร่วม
สัมมนา	 ปาฐกถา	 หรือกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 งาน
เหล่านี้นับได้ว่าเป็นภาระหน้าที่อันหนักแต่ก็เป็นการส่งเสริมและเชิดชู
ให้สถาบันรัฐสภา	 ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนได้มีเกียรติภูมิ	 และเป็น
สถาบันหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยภาระต่าง	 ๆ	 เหล่านี้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจึงต้องมีผู้ช่วยดำาเนินงานเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 โดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคน	 จะมีผู้ช่วยดำาเนินงานได้	๕	คน	
	 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนหนึ่ง	 จะดำารงตำาแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำาตัวสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 ผู้ชำานาญการประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือ
ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ได้เพียงตำาแหน่งเดียว	
และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนอื่นในตำาแหน่งดังที่กล่าวมาด้วย	
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	 คุณสมบัติทั่วไป

	 ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 มีสัญชาติไทย
	 ๒.		มีอายุไม่ต่ำากว่า	๑๘	ปีบริบูรณ์
	 ๓.	 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
	 ๔.		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ		คนเสมือนไร้ความสามารถ	คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
	 ๕.		ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำาแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำา	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 ข้าราชการการเมือง	 ข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง	 พนักงานหน่วยงานของรัฐ	 หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
	 ๖.		ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
	 ๗.		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 คุณสมบัติเฉพ�ะตำ�แหน่ง

	 ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จะต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป	หรือ
	 ๒.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	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.	 สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)	 และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทาง
ด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า	๗	ปี
	
	 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

	 ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	

	 ก�รแต่งตั้ง

	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องให้คำารับรองว่า	 ผู้นั้นมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้	 ทั้งนี้	 ตามแบบ
ที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	 โดยให้ผู้ถูกเสนอชื่อยื่น
ใบรายงานตัวตามแบบที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	
พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
	 ๑.	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	 และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล	 ให้นำาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุลมาแสดงด้วย
	 ๒.	 หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กำาหนด
	 ๓.	 รูปถ่ายหน้าตรง	ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำา	ขนาด	๓	x	๔
เซนติเมตร	ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน	๖	เดือน	จำานวน	๒	รูป	
	 ๔.	 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน	๖	เดือน
	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานต่าง	ๆ	 ตามที่กำาหนด	 เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้แล้ว	 ก็ให้มีคำาสั่งแต่งตั้ง
ผู้นั้นเป็นผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
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	 ค่�ตอบแทน

	 ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๕	 อัตรา
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน	 ในอัตราเดือนละ	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	
โดยให้ระบุไว้ในคำาสั่งแต่งตั้งด้วย

	 ก�รพ้นจ�กหน้�ที่

	 ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	มีวาระการดำารง
ตำาแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง	และพ้นจากตำาแหน่งก่อน
วาระเมื่อ
	 ๑.	 ตาย
	 ๒.	 ลาออก
	 ๓.	 ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก
	 ๔.	 ขาดคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้
	 ๕.		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งเป็นหนังสือต่อสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ช่วยดำาเนินงานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภา							
ผู้แทนราษฎรมีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง
	 ๖.	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
	 การพ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าในกรณีใด	 ผู้ช่วยดำาเนินงานของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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คณะทำ�ง�นท�งก�รเมืองของประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร 
รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

และผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 คณะทำางานทางการเมือง	ประกอบด้วย	ที่ปรึกษา	นักวิชาการ	
และเลขานุการ	 เพื่อทำาหน้าที่ตามความประสงค์ของประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
ราษฎร	 แล้วแต่กรณี

  คุณสมบัติทั่วไป
	 ท่ีปรึกษา	 นักวิชาการ	 และเลขานุการในคณะทำางานทางการเมือง
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป	และไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 มีสัญชาติไทย
	 ๒.	 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์
	 ๓.	 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
	 ๔.		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
	 ๕.		ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
	 ๖.		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
	 ๗.		ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 พนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

	 คุณสมบัติเฉพ�ะตำ�แหน่ง
  ที่ปรึกษ�ในคณะทำ�ง�นท�งก�รเมือง
	 จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง	
ดังต่อไปนี้



25

	 ๑.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก	และเคย
ศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร	หรือ
	 ๒.	 มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
แล้วแต่กรณี	เห็นว่าเหมาะสม

	 นักวิช�ก�รในคณะทำ�ง�นท�งก�รเมือง

	 จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง		
ดังต่อไปนี้	
	 ๑.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท	 และเคย
ศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร	หรือ
	 ๒.	 มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
แล้วแต่กรณี	เห็นว่าเหมาะสม

	 เลข�นุก�รในคณะทำ�ง�นท�งก�รเมือง	 จะต้องสำาเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ขึ้นไป	 และมีความรู้ความสามารถ
ในการทำางานด้านเลขานุการและธุรการเป็นอย่างดี	 หรือมีประสบการณ์
ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 หรือ
ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	แล้วแต่กรณี	เห็นว่าเหมาะสม

	 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

	 ที่ปรึกษาในคณะทำางานทางการเมือง	 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการให้คำาปรึกษาแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	แล้วแต่กรณี	
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	 นักวิชาการ	และเลขานุการในคณะทำางานทางการเมือง	มีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	 หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 แล้วแต่กรณี	 เป็น
ผู้กำาหนด

	 จำ�นวนคณะทำ�ง�นท�งก�รเมือง

	 ๑.  ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร  มีคณะทำางานทางการเมือง	
จำานวน	๑๐	อัตรา	ประกอบด้วย
	 	 ที่ปรึกษา			 ๔			 อัตรา	
	 	 นักวิชาการ			 ๓			 อัตรา	
	 	 เลขานุการ			 ๓		 อัตรา	
	 ๒.  รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร  ๑  คน	 จะมีคณะทำางาน
ทางการเมือง	จำานวน	๗	อัตรา		ประกอบด้วย
	 	 ที่ปรึกษา		 ๓		 อัตรา	
	 	 นักวิชาการ		 ๒		 อัตรา	
	 	 เลขานุการ			 ๒		 อัตรา	
	 ๓.  ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร	 มีคณะทำางานทางการเมือง
จำานวน	๑๐	อัตรา		ประกอบด้วย
	 	 ที่ปรึกษา		 ๔		 อัตรา	
	 	 นักวิชาการ			 ๔			 อัตรา	
	 	 เลขานุการ			 ๒			 อัตรา	
	
  ก�รแต่งตั้ง

	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	
และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งตามจำานวนที่กำาหนดไว้	 เพื่อแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษา	 นักวิชาการ	 หรือเลขานุการในคณะทำางานทางการเมือง	



27

แล้วแต่กรณี	 โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	ต้องให้คำารับรองว่าผู้นั้นมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองตามที่กำาหนดไว้	 ทั้งนี้	 ตามแบบ
ที่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	
	 ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา	 นักวิชาการ	 หรือเลขานุการใน
คณะทำางานทางการเมือง	 แล้วแต่กรณี	 ยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
	 ๑.	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	 และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล	 ให้นำาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุลมาแสดงด้วย
	 ๒.	 หลักฐานแสดงคุณวุฒิเฉพาะแต่ละตำาแหน่งตามที่กำาหนด
	 ๓.	 รูปถ่ายหน้าตรง	 ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำา	 ขนาด	
๓	x	๔	เซนติเมตร	ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน	๖	เดือน	จำานวน	๒	รูป
	 ๔.	 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน	๖	เดือน
	 ในกรณีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา	นักวิชาการ	และเลขานุการ
ในคณะทำางานทางการเมือง	 เป็นข้าราชการ	พนักงานส่วนท้องถิ่น	หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือรัฐวิสาหกิจ	ที่ผู้นั้นสังกัด	แล้วแต่กรณี	
	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอชื่อจากหลักฐานตามที่กำาหนด	 เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้นี้	 ก็ให้มีคำาสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็น
ที่ปรึกษา	 นักวิชาการ	 หรือเลขานุการในคณะทำางานทางการเมือง	
แล้วแต่กรณี

	 ค่�ตอบแทน

	 ที่ปรึกษา	 นักวิชาการ	 หรือเลขานุการในคณะทำางานทาง
การเมือง	จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน	ในอัตราดังต่อไปนี้
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	 (๑)	ที่ ป รึ กษา 	 ให้ ได้ รั บค่ าตอบแทนในอัตรา เดือนละ	
๑๖,๐๐๐	บาท
	 (๒)	นักวิชาการ	 ให้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ			
๑๒,๘๐๐	บาท
	 (๓)	เลขานุการ	 ให้ ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ							
๙,๖๐๐		บาท

  ก�รพ้นจ�กหน้�ที่
	 ที่ปรึกษา	 นักวิชาการ	 หรือเลขานุการในคณะทำางานทาง
การเมือง	 มีวาระการดำารงตำาแหน่งถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีแต่งต้ัง	
และพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระเมื่อ
	 ๑.	 ตาย
	 ๒.	 ลาออก
	 ๓.	 ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก
	 ๔.	 ขาดคุณสมบัติตามที่กำาหนด
	 ๕.	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 แจ้งเป็นหนังสือต่อ
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ว่าไม่ประสงค์จะให้ที่ปรึกษา	
นักวิชาการ	 หรือเลขานุการในคณะทำางานทางการเมือง	 แล้วแต่กรณี	
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีคำาสั่งให้
พ้นจากตำาแหน่ง
	 ๖.	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	
หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	แล้วแต่กรณี	พ้นจากตำาแหน่ง
	 ๗.	 อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร
	 การพ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าในกรณีใด	ที่ปรึกษา	นักวิชาการ	หรือ
เลขานุการในคณะทำางานทางการเมือง	 ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน
หรือเงินอื่นใดจากสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ที่ปรึกษ� ผู้ชำ�น�ญก�ร นักวิช�ก�ร และเลข�นุก�ร 
ประจำ�คณะกรรม�ธิก�รส�มัญประจำ�สภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 ในระบบงานของรัฐสภา	 การทำางานของคณะกรรมาธิการ
ต่าง	 ๆ	 น้ันเปรียบเสมือนระบบย่อยท่ีช่วยเหลืองานให้แก่ท่ีประชุม
สภา	 เพ่ือให้สามารถทำาการวินิจฉัยปัญหาต่าง	 ๆ	 ของท่ีประชุมสภาได้
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีหลักการ	 นอกจากน้ันยังช่วยประหยัดเวลาใน
การตัดสินปัญหาต่าง	 ๆ	 ได้ด้วย	 แต่คณะกรรมาธิการประจำาสภาผู้แทน
ราษฎรคณะต่าง	 ๆ	 ซ่ึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมาธิการอยู่น้ัน
อาจจะไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญในงานสาขาใดสาขาหน่ึง	 ดังน้ัน	 เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมาธิการชุดต่าง	 ๆ	 ของสภา
ผู้แทนราษฎร	 จึงได้มีการส่งเสริมให้มีระบบท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	
นักวิชาการ	 และเลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการข้ึน	 โดยท่ีบุคคลเหล่าน้ี
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ	 มีความเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติท้ังทางด้าน
คุณวุฒิ	 ประสบการณ์	 และความสามารถท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่องานของ
คณะกรรมาธิการคณะน้ัน	ๆ	
	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 จึงได้มีระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งต้ัง
บุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา	
สภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	 และประกาศ
สภาผู้แทนราษฎรเร่ือง	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎร	 ซ่ึงการแต่งต้ังบุคคล
เพ่ือปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎรน้ี	 ได้แก่
การแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 ท่ีปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการ
	 ๒.	 ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการ
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	 ๓.	 นักวิชาการประจำาคณะกรรมาธิการ
	 ๔.	 เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ
	 การแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมาธิการ
สามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละคณะ	 ให้ระบุช่ือของคณะ
กรรมาธิการน้ันไว้ในแต่ละตำาแหน่งด้วย	 และบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังดังกล่าว
จะดำารงตำาแหน่งได้เพียงตำาแหน่งเดียวและจะดำารงตำาแหน่งมากกว่าหน่ึง
คณะมิได้
	
	 คุณสมบัติทั่วไป

	 ท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 และเลขานุการประจำาคณะ
กรรมาธิการ	ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 มีสัญชาติไทย
	 ๒.	 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๒๐	ปีบริบูรณ์
	 ๓.	 เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ
	 ๔.		ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	
คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
	 ๕.		ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม
	 ๖.		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
	 ๗.		ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ	 พนักงานราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

  คุณสมบัติเฉพ�ะตำ�แหน่ง

	 ที่ปรึกษ�  และผู้ชำ�น�ญก�รประจำ�คณะกรรม�ธิก�ร  จะต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึง		ดังต่อไปน้ี
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	 ๑.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 หรือปริญญาเอก	 และ
เคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมาธิการน้ันพอสมควร	หรือ

	 ๒.	 มี คุณสมบัติพิ เศษตามท่ีคณะกรรมา ธิการประสง ค์
ตามลักษณะของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ	 และเคยศึกษาหรือมี
ประสบการณ์เก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการน้ัน
เป็นอย่างดี

 นักวิช�ก�รประจำ�คณะกรรม�ธิก�ร 		จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำาหรับตำาแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึง		ดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาโท	 และเคยศึกษา
วิชาท่ีเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการน้ัน	หรือ
	 ๒.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	และมีประสบการณ์เก่ียวกับ
งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการไม่น้อยกว่าหน่ึงปี	 หรือเคย
ศึกษา	 วิจัย	 หรือมีผลงานทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่องานของคณะ
กรรมาธิการ

	 เลข�นุก�รประจำ�คณะกรรม�ธิก�ร  จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำาหรับตำาแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึง	ดังต่อไปน้ี
	 ๑.		สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	หรือ
	 ๒.	 สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	 และมี
ความรู้ความสามารถในการทำางานด้านเลขานุการและธุรการของคณะ
กรรมาธิการเป็นอย่างดี		
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  หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ

	 ที่ปรึกษ�ประจำ�คณะกรรม�ธิก�ร	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ให้คำาปรึกษา			แนะนำา	แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
	 ผู้ชำ�น�ญก�รประจำ�คณะกรรม�ธิก�ร	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ	ดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 ทำางานทางวิชาการท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ
คณะน้ัน	 ๆ	 ตามท่ีคณะกรรมาธิการหรือประธานคณะกรรมาธิการ
มอบหมาย
	 ๒.	 ริเร่ิม	เสนอแนะ	และให้คำาปรึกษาทางวิชาการในเร่ืองต่าง	ๆ		
ท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการคณะน้ัน	ๆ	
	 ๓.	 ประสานงานทางวิชาการกับคณะกรรมาธิการคณะต่าง	ๆ	
	 นักวิช�ก�ร	 และเลข�นุก�รประจำ�คณะกรรม�ธิก�ร	 มีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมาธิการมอบหมาย

	 หลักเกณฑ์ก�รแต่งตั้ง

	 คณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎรอาจแต่งต้ัง
ท่ีปรึกษา	ผู้ชำานาญการ	นักวิชาการ	หรือเลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	
ตำาแหน่งใดตำาแหน่งหน่ึงหรือทุกตำาแหน่งก็ได้	 และให้พิจารณาถึงจำานวน
ตำาแหน่งท่ีจะแต่งต้ังด้วย	 ท้ังน้ี	 เม่ือรวมค่าตอบแทนของแต่ละตำาแหน่ง
ท่ีจะแต่งต้ังแล้วต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีกำาหนดไว้สำาหรับคณะ
กรรมาธิการในการแต่งต้ังบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว

	 ก�รแต่งตั้ง

	 ให้ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎร
แต่ละคณะเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่งตาม
มติของคณะกรรมาธิการ	 เป็นท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 และ
เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 โดยประธาน
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คณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎรต้องให้คำารับรองว่า	 ผู้น้ัน
มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในหน้าท่ีตามท่ี
กำาหนดไว้	ท้ังน้ี	ตามแบบท่ีสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด
	 ให้ผู้ถูกเสนอช่ือเป็นท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 หรือ
เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ย่ืนใบรายงานตัวตามแบบท่ีสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำาหนด	พร้อมหลักฐานดังต่อไปน้ี
	 ๑.	 สำาเนาทะเบียนบ้าน	 และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน	 ถ้า
มีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล	 ให้นำาหลักฐานการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย
	 ๒.	 หลักฐานแสดงคุณวุฒิเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง
	 ๓.	 รูปถ่ายหน้าตรง	ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดำา	ขนาด	๓	x	๔	
เซนติเมตร	ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน	๖	เดือน	จำานวน	๒	รูป
	 ๔.	 ใบรับรองแพทย์	ซ่ึงมีอายุไม่เกิน	๖	เดือน
	 ในกรณีท่ีผู้ถูกเสนอช่ือน้ันเป็นข้าราชการ	 พนักงานส่วนท้องถ่ิน									
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรือรัฐวิสาหกิจ	ท่ีผู้น้ันสังกัด	แล้วแต่กรณี
	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ถูกเสนอช่ือจากหลักฐานตามท่ีกำาหนด	 เม่ือเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำาหนดไว้น้ี	 ก็ให้มีคำาส่ังแต่งต้ังผู้น้ันเป็น
ท่ีปรึกษา	ผู้ชำานาญการ	นักวิชาการ	หรือเลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	
แล้วแต่กรณี
	 การออกคำาส่ังแต่งต้ังท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 และ
เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	 จะให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวัน
ก่อนวันท่ีคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ได้
	 ในกรณีท่ีท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 หรือเลขานุการ
ประจำาคณะกรรมาธิการ	 พ้นจากตำาแหน่งเม่ือส้ินปีงบประมาณ	 และคณะ
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กรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎรมีมติยืนยันให้แต่งต้ังบุคคล
ผู้ท่ีพ้นจากตำาแหน่งให้ดำารงตำาแหน่งตามเดิมต่อไป	 ก็ให้คำาส่ังมีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันเร่ิมปีงบประมาณได้

	 ค่�ตอบแทน

	 ท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 และเลขานุการประจำา
คณะกรรมาธิการ	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีกำาหนด
ดังต่อไปน้ี
	 ก.	 กรณีแต่งต้ังบุคคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการ	พนักงานส่วนท้องถ่ิน	
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
	 	 (๑)	 ท่ีปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการ	 ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ		๑๐,๐๐๐		บาท
	 	 (๒)	 ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ		๙,๐๐๐		บาท
	 	 (๓)	 นัก วิชาการประจำ าคณะกรรมาธิการ	 ใ ห้ไ ด้ รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ		๘,๐๐๐		บาท
	 	 (๔)	 เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ		๖,๐๐๐		บาท
	 ข.	 กรณีแต่งต้ังบุคคลท่ีเป็นข้าราชการ	 พนักงานส่วนท้องถ่ิน	
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
	 	 (๑)	 ท่ีปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการ	 ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ		๗,๕๐๐	 บาท
	 	 (๒)	 ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ	๖,๕๐๐	 บาท
	 	 (๓)	 นักวิชาการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ	๖,๐๐๐	บาท
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	 	 (๔)	 เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ		๔,๕๐๐		บาท
	
	 จำ�นวน

	 จำานวนตำาแหน่งท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 และ
เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ในคณะกรรมาธิการสามัญประจำา
สภาผู้แทนราษฎรแต่ละคณะ	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำาหนด	
โดยคำานึงถึงงบประมาณสำาหรับปีงบประมาณน้ัน	ๆ

	 ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง

	 ท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	 นักวิชาการ	 และเลขานุการประจำาคณะ
กรรมาธิการ	มีวาระการดำารงตำาแหน่งถึงวันส้ินปีงบประมาณของปีท่ีแต่งต้ัง	
และพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ	เม่ือ			
	 ๑.	 ตาย
	 ๒.	 ลาออก
	 ๓.	 ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก
	 ๔.	 ขาดคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ง
	 ๕.	 คณะกรรมาธิการมีมติให้ออก
	 ๖.	 มีการต้ังคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม
	 ๗.	 อายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน	
ราษฎร
	 การพ้นจากตำาแหน่งไม่ว่าในกรณีใด	 ท่ีปรึกษา	 ผู้ชำานาญการ	
นักวิชาการ	 และเลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	 ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดจากสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร					
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ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งรัฐสภาจะได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่
มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา	 เฉพาะการเดินทางครั้งแรกเพื่อมาเข้า
รับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ	 และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลง	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัด
อันเป็นที่ตั้งรัฐสภาได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็น
ท่ีต้ังรัฐสภากลับไปยังจังหวัดอันเป็นถ่ินท่ีอยู่	 โดยให้นำาพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับแก่ค่าพาหนะใน
การเดินทางนี้โดยอนุโลม	 และให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการ
ผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	 ตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง
	 เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
แล้ว	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดใบเบิกทางโดยสาร
รถไฟ	 รถยนต์ประจำาทาง	 และเครื่องบิน	 ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
	 ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ	 และรถยนต์ประจำาทาง	 ให้มีผู้ติดตาม
ได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน	
	 ใบเบิกทางโดยสารเคร่ืองบิน	 รถไฟ	 และรถยนต์ประจำาทาง	
เป็นสิทธิเฉพาะตัว	บุคคลอื่นจะนำาไปใช้ไม่ได้

	 ก�รเดินท�งม�ประชุม
	 ในการเดินทางมาประชุมรัฐสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	 หรือคณะ
กรรมาธิการ	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมิได้ใช้
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ใบเบิกทาง	 ตามอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศกำาหนดสำาหรับทาง
ราชการ	ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 (๑)	การเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอัน
เป็นที่ตั้งรัฐสภา	 ให้ได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางจาก
อำาเภอในจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาตาม
ระยะทางที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งไว้ครั้งแรกต่อสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และสำานักงานฯ	 ได้คำานวณระยะทางตาม
เส้นทางท่ีส้ันและตรงของกรมทางหลวง	 หรือกรมทางหลวงชนบท	 แล้วแต่
กรณี	เพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางนั้น
	 (๒)	ในกรณีที่เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ใช้ใบ
เบิกทางโดยสารรถไฟ	รถยนต์ประจำาทาง	และเครื่องบิน	และจากสถานที่
ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ	 รถยนต์ประจำาทาง	 และเครื่องบิน	 มายัง
รัฐสภา	 ให้นำาความใน	 (๑)	 เกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ
ในการเดินทาง	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
			 สำาหรับการเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมรัฐสภา	
สภาผู้แทนราษฎร	หรือคณะกรรมาธิการ	 ซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว
มีสิทธิได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมิได้ใช้ใบเบิกทาง	
ตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังประกาศกำาหนดสำาหรับทางราชการ	 ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกัน

	 ก�รเดินท�งไปปฏิบัติหน้�ที่ของกรรม�ธิก�ร
	 กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กรรมาธิการรัฐสภา	 และ
กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง	 ที่มีความจำาเป็นต้องเดินทางไปนอก
จังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของคณะกรรมาธิการ	
จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่	 และให้นำา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม	 โดยให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดำารงตำาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
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		 ก�รเดินท�งม�ประชุมของกรรม�ธิก�รที่มิได้เป็นสม�ชิกสภ�ผู้แทน
ร�ษฎร
	 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการ	 ให้กรรมาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร	 กรรมาธิการรัฐสภา	 และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง	
ที่มิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่
ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการได้รับค่าพาหนะในการเดิน
ทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ใน
การประชุมคณะกรรมาธิการ	 และเมื่อการประชุมคณะกรรมาธิการได้
สิ้นสุดลงเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม	 ให้ได้รับค่าพาหนะใน
การเดินทางจากจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะ
กรรมาธิการกลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่	 โดยให้นำาพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้บังคับโดย
อนุโลม

	 ก�รเดินท�งไปร�ชก�รต่�งประเทศ
	 ให้นำาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมา
ใช้บังคับแก่การเดินทางไปราชการต่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	 โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
นายกรัฐมนตรี	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้นำาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร	 ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี	
ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการ
ผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	 ตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง
	 การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะมีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งจะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากประธาน
รัฐสภา	หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร	แล้วแต่กรณี
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เงินสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 ตามพระราชกฤษฎีกาเงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	
ประธานและรองประธานวุฒิสภา	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	และกรรมาธิการ	พ.ศ.	๒๕๕๕	
ได้กำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล	
ซึ่งได้แก่	 เงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 ในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำาปี	
การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 และการรักษาพยาบาลในสถาน
พยาบาล	 โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้	 มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งตามจำานวนที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราที่กำาหนด	
	 ๑.	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษา
พยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
	 ๒.	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หรือได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	 และได้นำาหลักฐานการสละสิทธิรับเงิน
ดังกล่าวในระหว่างดำารงตำาแหน่งมาแสดงต่อสำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
	 	 หลักฐานการขอเบิกเงิน	 การจ่ายเงิน	 หลักฐานการ
จ่ายเงิน	 รวมทั้งกรณีหลักฐานการขอเบิกสูญหาย	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม	 และให้นำาใบเสร็จรับเงิน
ค่ารักษาพยาบาลมาเบิกได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
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บัญชีอัตร�สิทธิประโยชน์สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล

ของสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

รายละเอียดค่ารักษา
พยาบาล

จำานวนเงิน
ไม่เกิน

หมายเหตุ

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	ค่ารักษาพยาบาลท่ัวไป/คร้ัง
																		ค่ารถพยาบาล
										๑.๑.๓	ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง

											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

			๑.๒			กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
											ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ปี
											อุบัติเหตุ	ฉุกเฉิน/ครั้ง

๒.		การตรวจสุขภาพประจำาปี

๔,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๗,๐๐๐

-	รวมค่าบริการการพยาบาล

-	ไม่รวมค่าผ่าตัด

-	ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด	
เช่น	ค่าแพทย์ผ่าตัด	 ค่าวิสัญญีแพทย์	
ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ในห้องผ่าตัด	ค่าเครื่องมือดมยา	
ค่าผ่าตัดด้วยกล้อง	เป็นต้น

-	รวมถึงการรักษาภายใน	
๑๕	วัน	โดยไม่รวมกับค่าใช้จ่าย
ทั่วไป

หน่วย	:	บาท
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เบี้ยประชุมกรรม�ธิก�ร และอนุกรรม�ธิก�ร 
	
	 พระราชกฤษฎีกาเงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	และกรรมาธิการ	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้กำาหนด
เบี้ยประชุมของกรรมาธิการ	 และอนุกรรมาธิการ	 ให้เหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ	 และภาระหน้าที่ของกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการที่จะ
ต้องปฏิบัติในปัจจุบัน	ดังนี้	

	 ๑. เบี้ยประชุมกรรม�ธิก�ร

	 ให้กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 กรรมาธิการรัฐสภา	 และ
กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง	 ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะ
ครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ	๑,๕๐๐	บาท
	 กรรมาธิการดังกล่าวให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียวในวันหน่ึง	
เว้นแต่ในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะกรรมาธิการคณะอื่น
ด้วยในวันเดียวกัน	ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน	๒	ครั้ง

	 ๒. เบี้ยประชุมอนุกรรม�ธิก�ร 

	 ให้อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 อนุกรรมาธิการรัฐสภา	
และอนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง	 ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ	๘๐๐	บาท	
	 อนุกรรมาธิการดังกล่าวให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียวในวันหน่ึง	
เว้นแต่ในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้นมีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน	ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน	๒	ครั้ง
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	 ให้ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งในคณะกรรมาธิการซึ่งทำาหน้าที่
พิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร	 และรัฐสภา	 ซึ่งแต่งตั้ง
จากข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภาได้รับ
เบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเฉพาะคร้ังท่ีมาประชุมในอัตราคร้ังละ	 ๑,๐๐๐	บาท
และให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง
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ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

		 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก	 และเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 ได้กำาหนด
หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา	ดังนี้

ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ให้แก่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่�ง ๆ ในรัฐสภ�และตุล�ก�รรัฐธรรมนูญ

ลำ�ดับ ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์
ที่ขอพระร�ชท�น

เง่ือนไข

และระยะเวล�

ก�รเล่ือนช้ันตร�

หม�ยเหตุ

เริ่มต้นขอ เล่ือนได้ถึง

๑
๒
๓

๔
๕
๖

๗

ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา
ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจำาสภาผู้แทนราษฎร	หรือ	
ประจำาวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

ม.ว.ม.
ม.ว.ม.
ป.ช.

ป.ม.
ป.ม.
ท.ม.

ท.ม.

ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.

ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.

ม.ป.ช.

ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี

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.
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ลำ�ดับ ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น
เงื่อนไข

และระยะเวล�

ก�รเล่ือนช้ันตร�

หม�ยเหตุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒
๑๓

๑๔
๑๕

ท่ีปรึกษาประธานรัฐสภา	
ท่ีปรึกษารองประธานรัฐสภา	
ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	
หรือท่ีปรึกษาประธานวุฒิสภา
ท่ีปรึกษารองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	หรือท่ีปรึกษารองประธาน
วุฒิสภา
เลขานุการประธานรัฐสภา	
เลขานุการรองประธานรัฐสภา		
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	
หรือเลขานุการประธานวุฒิสภา
เลขานุการรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	หรือเลขานุการรองประธาน
วุฒิสภา	หรือเลขานุการผู้นำาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ	
ผู้ชำานาญการประจำาคณะ
กรรมาธิการ
นักวิชาการประจำาคณะกรรมาธิการ
เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการ	

ต.ม.

ต.ม.

ต.ม.

จ.ช.

บ.ม.
บ.ม.

บ.ม.
บ.ม.

ป.ช.

ท.ช.

ท.ช.

ท.ม.

ท.ช.
ท.ม.

ต.ม.
จ.ม.

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

ปีเว้นปี

ปีเว้นปี

ปีเว้นปี

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

-ลำาดับท่ี	๘-๑๑	
ให้ขอได้เฉพาะผู้
ท่ีได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน
-ลำาดับท่ี	๘	การ
เร่ิมต้นขอช้ัน
สายสะพาย
จะต้องดำารง
ตำาแหน่ง
ท่ีปรึกษาฯ	
มาแล้วครบ	
๑	ปี	(๑๒เดือน)	
ของปีท่ีจะขอ
พระราชทาน	
การเล่ือนช้ันตรา
สายสะพายจะ
ต้องเว้น	๒	ปี	
-ลำาดับท่ี	๑๒-
๑๕	ให้ขอเฉพาะ
ผู้ท่ีได้รับค่า
ตอบแทนเป็น
รายเดือนจาก
งบประมาณ
หมวดค่า
ตอบแทน

	
หมายเหต	ุ คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์	ชั้นสายสะพาย	ประจำาปี	๒๕๔๔	 ได้มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์ใหม่
สำาหรับสมาชิกรัฐสภา	โดยอนุโลม	ดังนี้	
	 เริ่มต้นขอพระราชทานทวีติยาภรณ์ช้างเผือก	 ในปีที่	 ๑	 ปีที่	 ๒
ขอพระราชทานประถมาภรณ์มงกุฎไทย	 เว้น	 ๑	 ปี	 ขอพระราชทาน
ประถมาภรณ์ช้างเผือก



45

ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ให้แก่ คู่สมรสสม�ชิกรัฐสภ�

ลำ�ดับ ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น เงื่อนไขและระยะเวล�

ก�รเลื่อนชั้นตร�
หม�ยเหตุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

๑ ประธานรัฐสภา	 ท.ช. ม.ว.ม. ๑.	 เริ่มขอพระราชทาน	
					ท.ช.
๒.	 ขอพระราชทาน
				เลื่อนชั้นตราได้ทุกปี	
				ตามลำาดับถึง	ป.ช.
๓.	 ได้	ป.ช.	มาแล้ว
				ไม่น้อยกว่า	๕	ปี
				บริบูรณ์	ขอ	ม.ว.ม.

๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
หรือประธานวุฒิสภา

ท.ช. ม.ว.ม. ๑.	เริ่มขอพระราชทาน			
			ท.ช.
๒.	ขอพระราชทาน
			เลื่อนชั้นตราได้ทุกปี	
			ตามลำาดับถึง	ป.ช.
๓.	ได้	ป.ช.	มาแล้ว
			ไม่น้อยกว่า	๕	ปี
			บริบูรณ์	ขอ	ม.ว.ม.

๓ รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 หรือรองประธาน
วุฒิสภา

ต.ม. ป.ม. ๑.	เริ่มขอพระราชทาน	
			ต.ม.
๒.	ขอพระราชทาน
			เลื่อนชั้นตราได้ทุกปี	
			ตามลำาดับถึง	ป.ม.

๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
หรือสมาชิกวุฒิสภา	

บ.ม. ท.ม. ๑.	เริ่มขอพระราชทาน	
			บ.ม.
๒.	ขอพระราชทาน
			เลื่อนชั้นตราได้
			ปีเว้นปี	ตามลำาดับ
			ถึง	ท.ม.
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ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ให้แก่รัฐมนตรี

ลำ�ดับ ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น
เงื่อนไข

และระยะเวล�

ก�รเลื่อนชั้นตร�

หม�ยเหตุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

๑ นายกรัฐมนตรี	 ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑.		เร่ิมขอพระราชทาน	
				ม.ว.ม.
๒.	ได้	ม.ว.ม.	ขอ	ม.ป.ช.
๓.	ขอพระราชทานได้
				ทุกปี

๒ รองนายกรัฐมนตรี ม.ว.ม. ม.ป.ช. ๑.	เร่ิมขอพระราชทาน	
			ม.ว.ม.
๒.	ได้	ม.ว.ม.	ขอ	ม.ป.ช.
๓.	ขอพระราชทานได้
			ทุกปี

๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือทบวง		หรือรัฐมนตรี
ประจำาสำานักนายก
รัฐมนตรี

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

๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง	หรือทบวง

ป.ม. ม.ป.ช. ๑.	เร่ิมขอพระราชทาน	
			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
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ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ให้แก่ คู่สมรสรัฐมนตรี

ลำ�ดับ ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น
เงื่อนไขและระยะเวล�

ก�รเลื่อนชั้นตร�
หม�ยเหตุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

๑ นายกรัฐมนตรี	 ท.ช. ม.ว.ม. ๑.	เร่ิมขอพระราชทาน	ท.ช.

๒.	ขอพระราชทานเล่ือนช้ันตรา

			ได้ทุกปี	ตามลำาดับถึง	ม.ว.ม.

๒ รองนายกรัฐมนตรี ท.ช. ม.ว.ม. ๑.	เร่ิมขอพระราชทาน	ท.ช.

๒.	ขอพระราชทานเล่ือนช้ันตรา

			ได้ทุกปี	ตามลำาดับถึง	ป.ช.

๓.	ได้	ป.ช.	มาแล้วไม่น้อยกว่า					

			๕	ปีบริบูรณ์	ขอ	ม.ว.ม.

๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

หรือทบวง		หรือ

รัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี

ต.ช. ม.ว.ม. ๑.	เร่ิมขอพระราชทาน	ต.ช.

๒.	ขอพระราชทานเล่ือนช้ันตรา

			ได้ทุกปี	ตามลำาดับถึง	ป.ช.

๓.	ได้	ป.ช.	มาแล้วไม่น้อยกว่า	

			๕	ปีบริบูรณ์	ขอ	ม.ว.ม.

๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวง	หรือทบวง

ต.ม. ป.ม. ๑.	เร่ิมขอพระราชทาน	ต.ม.

๒.	ขอพระราชทานเล่ือนช้ันตรา

			ได้ทุกปี	ตามลำาดับถึง	ป.ม.
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ก�รขอพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ให้แก่ข้�ร�ชก�รก�รเมือง และคณะกรรมก�รประส�นง�น

สภ�ผู้แทนร�ษฎรหรือคณะกรรมก�รประส�นง�นวุฒิสภ�

ลำ�ดับ ตำ�แหน่ง

เครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

ที่ขอพระร�ชท�น
เงื่อนไข

และระยะเวล�

ก�รเลื่อนชั้นตร�

หม�ยเหตุ

เร่ิมต้นขอ เล่ือนได้ถึง

๑
๒

๓

๔
๕

๖
๗
๘

๙

๑๐

๑๑

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ท่ีปรึกษารัฐมนตรี	หรือท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
ประจำาสำานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง	
หรือทบวง		หรือเลขานุการรัฐมนตรี
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง	หรือทบวง
คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎร	หรือคณะกรรมการ
ประสานงานวุฒิสภา	ท่ีดำารงตำาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หรือ
สมาชิกวุฒิสภา
	

ท.ม.
ต.ช.

ต.ช.

ต.ม.
ต.ม.

ต.ม.
ต.ม.
จ.ช.

ต.ม.

ต.ม.

ท.ม.

ม.ป.ช.
ม.ว.ม.

ป.ช.

ป.ม.
ท.ช.

ป.ช.
ป.ม.
ท.ม.

ท.ช.

ท.ม.

ม.ป.ช.

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

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

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

ปีเว้นปี

ปีเว้นปี

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.

-ลำาดับที่	๓-๑๐	
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณ
แผ่นดิน
-ลำาดับที่	๓-๔	
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย
จะต้องดำารง
ตำาแหน่ง
ที่ปรึกษาฯ
มาแล้วครบ	
๑	ปี	(๑๒	เดือน)	
ของปีที่จะขอ
พระราชทาน	
การเลื่อนชั้น
ตราสายสะพาย	
ต้องเว้น	๒	ปี
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ข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ฝ่�ยก�รเมือง และข้�ร�ชก�รก�รเมือง 

	 ๑.  ข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ฝ่�ยก�รเมือง

	 	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 คือ	 บุคคลซึ่งรับราชการ
ในตำาแหน่งดังนี้
	 	 (๑)	 ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา	
		 			 (๒)	 ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา	
	 	 (๓)		ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	
	 	 (๔)		ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา	
	 	 (๕)		ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 	 (๖)		ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา	
	 	 (๗)		ที่ปรึกษาผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
	 	 (๘)		โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	
	 	 (๙)		โฆษกประธานวุฒิสภา	
	 	 (๑๐)	โฆษกผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
	 	 (๑๑)	เลขานุการประธานรัฐสภา	
	 	 (๑๒)	เลขานุการรองประธานรัฐสภา	
	 	 (๑๓)	เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	
	 	 (๑๔)	เลขานุการประธานวุฒิสภา	
	 	 (๑๕)	เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 	 (๑๖)	เลขานุการรองประธานวุฒิสภา	
	 	 (๑๗)	เลขานุการผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
	 	 (๑๘)	ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา	
	 	 (๑๙)	ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา	
	 	 (๒๐)	ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	
	 	 (๒๑)	ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา	
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	 	 (๒๒)	ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
	 	 (๒๓)	ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา	
	 	 (๒๔)	ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมี
ตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา	 และต้องมีคุณสมบัติทั่วไป	 รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้าม	ดังต่อไปนี้
	 ก.  คุณสมบัติทั่วไป
	 	 ๑)	 มีสัญชาติไทย
	 	 ๒)	 อายุไม่ต่ำากว่า	๑๘	ปี
	 	 ๓)	 เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

	 ข.  ลักษณะต้องห้�ม	
	 	 ๑)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	
คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ	 หรือเป็นโรคตามท่ีกำาหนดใน
กฎ	ก.ร.
	 	 ๒)	 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือ
ตามกฎหมายอื่น
	 	 ๓)	 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม
	 	 ๔)	 เป็นบุคคลล้มละลาย
	 	 ๕)	 เป็นผู้เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จำาคุกเว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดท่ีได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
		 	 ๖)	 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก	ปลดออก	หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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	 	 ๗)	 เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก	 เพราะ
กระทำาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือตาม
กฎหมายอื่น
	 	 ๘)	 เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก	 เพราะกระทำาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาหรือตามกฎหมายอื่น
	 	 ๙)	 เป็นผู้เคยกระทำาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

	 ก�รแต่งตั้งข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ฝ่�ยก�รเมือง
	 การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองในตำาแหน่งตาม	 (๑)	
(๓)	(๕)	(๗)	(๘)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๓)	(๑๕)	(๑๗)	(๑๘)	(๒๐)	(๒๒)	และ	(๒๔)	ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้ง	
		 การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองในตำาแหน่งตาม	 (๒)	
(๔)	(๖)	(๙)	(๑๒)	(๑๔)	(๑๖)	(๑๙)	(๒๑)	และ	(๒๓)	ให้ประธานวุฒิสภาเป็น
ผู้มีอำานาจแต่งตั้ง

	 ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง
	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองออกจากตำาแหน่งเมื่อ
	 ๑)	 ตาย
	 ๒)	 ลาออก
	 ๓)	 สำาหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร	 จะออกจากตำาแหน่งเมื่อผู้แต่งตั้งสั่งให้
พ้นจากตำาแหน่ง	 หรือเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รองประธานสภา								
ผู้แทนราษฎร	 หรือผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำาแหน่ง	
หรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ	แล้วแต่กรณี
	 ๔)	 สำาหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานวุฒิสภา	 จะออกจากตำาแหน่งเมื่อผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจาก
ตำาแหน่ง	 หรือเมื่อประธานวุฒิสภา	 หรือรองประธานวุฒิสภาออกจาก
ตำาแหน่ง	แล้วแต่กรณี
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บัญชีอัตร�เงินเดือน และเงินประจำ�ตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ฝ่�ยก�รเมือง

ตำ�แหน่ง

อัตร�

เงินเดือน

(บ�ท)

อัตร�เงิน

ประจำ�ตำ�แหน่ง

(บ�ท/เดือน)

ท่ีปรึกษาประธานรัฐสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
ท่ีปรึกษารองประธานรัฐสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๒	อัตรา)
ท่ีปรึกษาประธานวุฒิสภา	(จำานวน	๒	อัตรา)
ท่ีปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(เท่าจำานวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ท่ีปรึกษารองประธานวุฒิสภา	(เท่าจำานวนรองประธานวุฒิสภา)
ท่ีปรึกษาผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๑	อัตรา)
โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๑	อัตรา)
โฆษกประธานวุฒิสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
โฆษกผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๑	อัตรา)
เลขานุการประธานรัฐสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
เลขานุการรองประธานรัฐสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๑	อัตรา)
เลขานุการประธานวุฒิสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(เท่าจำานวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร)
เลขานุการรองประธานวุฒิสภา	(เท่าจำานวนรองประธานวุฒิสภา)
เลขานุการผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๑	อัตรา)
ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๑	อัตรา)
ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา	(จำานวน	๑	อัตรา)
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(เท่าจำานวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา	(เท่าจำานวนรองประธานวุฒิสภา)
ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	(จำานวน	๑	อัตรา)

๕๗,๖๖๐
๕๗,๖๖๐
๕๗,๖๖๐
๕๗,๖๖๐
๔๗,๒๕๐

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

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

๓๙,๗๑๐
๓๙,๗๑๐

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

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

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

๓,๗๘๐
๓,๗๘๐

หมายเหตุ	 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซ่ึงดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรด้วย	ถ้าได้เงินประจำาตำาแหน่งหรือเงินเพ่ิมสำาหรับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรดังกล่าวแล้ว	 ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่งใน
ฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก
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  ๒.  ข้�ร�ชก�รก�รเมือง	
	 ข้าราชการการเมือง	 ได้แก่	 บุคคลซึ่งรับราชการในตำาแหน่ง
ข้าราชการการเมือง	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 นายกรัฐมนตรี
	 (๒)	 รองนายกรัฐมนตรี
	 (๓)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
	 (๔)	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
	 (๕)	 รัฐมนตรีว่าการทบวง
	 (๖)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
	 (๗)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง
	 (๘)	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
	 (๙)	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
	 (๑๐)	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
	 (๑๑)	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
	 (๑๒)	ที่ปรึกษารัฐมนตรี	 และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานัก
นายกรัฐมนตรี
	 (๑๓)	โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
	 (๑๔)	รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
	 (๑๕)	ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
	 (๑๖)	เลขานุการรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
	 (๑๗)	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
	 (๑๘)	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
	 (๑๙)	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
	 (๒๐)	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง

	 ส่วนจำานวนข้าราชการการเมือง	 (ยกเว้นตำาแหน่งรัฐมนตรี)	
ได้กำาหนดไว้ในบัญชีอัตราตำาแหน่ง	 เงินเดือน	 และเงินเพิ่มของ
ข้าราชการการเมือง
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		 คุณสมบัติของข้�ร�ชก�รก�รเมือง		(ยกเว้นตำาแหน่งรัฐมนตรี)
	 ๑.	 มีสัญชาติไทย
	 ๒.	 อายุไม่ต่ำากว่า	๑๘	ปี
	 ๓.	 เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 อันมี															
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
	 ๔.	 ไม่ เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือมีจิตฟั่น เฟือนไม่
สมประกอบ	 หรือเป็นโรคตามที่คณะรัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
	 ๕.	 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
	 ๖.	 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
	 ๗.	 ไม่เคยต้องโทษจำาคุก	 โดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้น
แต่เป็นโทษสำาหรับความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท	 หรือความผิด
ลหุโทษ
	 ๘.	 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก	 ปลดออก	 หรือไล่ออก	 จาก
รัฐวิสาหกิจ
	 ๙.	 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก	 ปลดออก	 หรือไล่ออก	 เพราะ
กระทำาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	 หรือตาม
กฎหมายอ่ืน

	 ก�รออกจ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รก�รเมือง	 (ยกเว้นตำาแหน่ง
รัฐมนตรี)
	 ๑.	 ตาย
	 ๒.	 ลาออก
	 ๓.	 ถูกส่ังให้ออก	 ไม่ว่าจะเป็นการออกโดยมีความผิดหรือไม่
ก็ตาม
	 ๔.	 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งออกจากตำาแหน่ง

	 ๕.	 ขาดคุณสมบัติของข้าราชการการเมือง
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	บัญชีอัตร�ตำ�แหน่ง เงินเดือน และเงินประจำ�ตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รก�รเมือง

ตำ�แหน่ง
อัตร�เงินเดือน 

(บ�ท)

อัตร�เงิน

ประจำ�ตำ�แหน่ง

(บ�ท/เดือน)

นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง		รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก
รัฐมนตรี	หรือรัฐมนตรีว่าการทบวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง		หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	(จำานวน	๑	อัตรา)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
(เท่ากับจำานวนรองนายกรัฐมนตรี	+	๓)
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	(จำานวน	๕	อัตรา)
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
(เท่ากับจำานวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี)
โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(จำานวน	๑	อัตรา)
รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(จำานวน	๓	อัตรา)
ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	(จำานวน	๓๐	อัตรา)
เลขานุการรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
(เท่ากับจำานวนรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
(เท่ากับจำานวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง)
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง
(เท่ากับจำานวนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือทบวง

๗๕,๕๙๐
๗๔,๔๒๐
๗๓,๒๔๐

๗๒,๐๖๐
๖๓,๒๐๐
๕๖,๑๒๐

๕๗,๖๖๐
๔๗,๒๕๐

๔๗,๒๕๐
๔๔,๓๑๐
๒๕,๔๑๐
๔๔,๓๑๐

๔๔,๓๑๐

๓๙,๗๑๐

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

๑๕,๐๐๐
	๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๔,๙๐๐
๒,๘๕๐
๔,๙๐๐

๔,๙๐๐

๔,๔๐๐

	 ข้าราชการการเมืองจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่ง	
	 ข้าราชการการเมืองซึ่งดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย	 ถ้าได้รับเงินประจำาตำาแหน่งหรือ
เงินเพิ่มสำาหรับสมาชิกสภาดังกล่าวแล้ว	 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและ
เงินประจำาตำาแหน่งในฐานะข้าราชการการเมืองอีก
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ก�รเทียบตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ฝ่�ยก�รเมือง 
และบุคคลในวงง�นรัฐสภ�ที่มิใช่ข้�ร�ชก�ร 

กับตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รพลเรือน

	 การเทียบตำาแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	 และบุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่มิใช่ข้าราชการ	 เทียบกับตำาแหน่งข้าราชการพลเรือน	
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม	 โดยเทียบเฉพาะตำาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎร	
มีดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
นายกรัฐมนตรี	(ตำาแหน่งประเภทบริหาร	ระดับสูง)
	 ๒.		รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้นำาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร	 ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี	 (ตำาแหน่ง
ประเภทบริหาร	ระดับสูง)
	 ๓.		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
ข้าราชการผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหาร	 ระดับสูง	 ตำาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง
	 ๔.		ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และที่ปรึกษาผู้นำา
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน	 ตำาแหน่ง
ประเภทบริหาร	ระดับสูง
	 ๕.		เลขานุการประธานรัฐสภา	 เลขานุการประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 และเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เทียบเท่ากับ
ข้าราชการพลเรือน	ตำาแหน่งประเภทบริหาร	ระดับต้น
	 ๖.		เลขานุการผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 เทียบเท่ากับ
ข้าราชการพลเรือน		ตำาแหน่งประเภทอำานวยการ	ระดับต้น
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	 ๗.	 โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และโฆษกผู้นำาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร	 เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนตำาแหน่งประเภท
บริหาร	ระดับสูง
	 ๘.	 ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา	ผู้ช่วยเลขานุการประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	 ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และ
ผู้ช่วยเลขานุการผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 เทียบเท่ากับข้าราชการ
พลเรือนตำาแหน่งประเภทอำานวยการ	ระดับต้น
	 ๙.	 อนุกรรมาธิการ	 (กรณีมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือมิได้เป็นข้าราชการ)	 เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนตำาแหน่ง
ประเภทวิชาการ	 ระดับปฏิบัติการ
	 ๑๐.		คณะทำางานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร	
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	และผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
			 	 (๑)	ที่ปรึกษา	 เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน	 ตำาแหน่ง
ประเภทวิชาการ	ระดับเชี่ยวชาญ
	 	 (๒)	นักวิชาการ	 เทียบเท่ากับข้ าราชการพลเรือน	
ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับชำานาญการ
	 	 (๓)	เลขานุการ 	 เทียบเท่ ากับข้ าราชการพลเรือน	
ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับปฏิบัติการ
	 ๑๑.		ผู้เช่ียวชาญประจำาตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เทียบเท่ากับ
ข้าราชการพลเรือน	ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับชำานาญการ
	 ๑๒.	 ผู้ช่วยดำาเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เทียบเท่า
กับข้าราชการพลเรือน	ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับปฏิบัติการ
	 ๑๓.	ที่ปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทน
ราษฎร	 (กรณีมิได้เป็นข้าราชการ)	 เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน	
ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับชำานาญการ
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	 ๑๔.	 ผู้ชำานาญการประจำาคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทน
ราษฎร	 (กรณีมิได้เป็นข้าราชการ)	 เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน	
ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับชำานาญการ
	 ๑๕.	นักวิชาการประจำาคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภา
ผู้แทนราษฎร	 (กรณีมิได้เป็นข้าราชการ)	 เทียบเท่ากับข้าราชการ
พลเรือน	 ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับปฏิบัติการ
	 ๑๖.	เลขานุการประจำาคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภา
ผู้แทนราษฎร	 (กรณีมิได้เป็นข้าราชการ)	 เทียบเท่ากับข้าราชการ
พลเรือน	 ตำาแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับปฏิบัติการ
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บริก�รให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพ�

	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จะมีสิทธิได้รับบริการจากสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	
เพื่ออำานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ	 โดยมี
เงื่อนไขในการให้ยืม	ดังนี้
	 ๑.	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๑	คน	จะยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาได้	๑	เครื่องพร้อมอุปกรณ์
	 ๒.	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพาให้แก่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ภายใน	 ๗	 วัน	
หลังจากสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง
	 ๓.	 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้	
หากเกิดการชำารุดเสียหาย	 หรือใช้การไม่ได้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จะต้องจัดการแก้ไข	 ซ่อมแซมให้คงสภาพ	 และใช้งานได้ดังเดิม	 โดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
	 ๔.	 ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำารุดเสียหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้การได้เหมือนเดิม	 หรือในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยืม
สูญหาย	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นจะต้องชดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา	ประเภท	ชนิด	ขนาด	ลักษณะ	และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังกำาหนด
	 ๕.	 ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาคืนตามเวลาที่กำาหนดในข้อ	 ๒	 หรือส่งคืนแต่เครื่องอยู่ในสภาพที่
ไม่สามารถใช้การได้ดี	 หรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน	 หน่วยงานที่เป็นผู้จ่าย
เงินเดือนให้กับสมาชิกผู้นั้นจะหักเงินเดือน	หรือเงินได้อื่น	ๆ	ของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นค่าชดใช้ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
แล้วแต่กรณี
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กองทุนสงเคร�ะห์ผู้เคยเป็นสม�ชิกรัฐสภ�

	 รัฐสภาได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรหรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา	 ให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ครอบคลุมถึงสมาชิกรัฐสภาทุกคน	 โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่งเรียกว่า	“กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา”
	 	
	 วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งกองทุน

	 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
ในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
	 ๑.	 ด้านการรักษาพยาบาล
	 ๒.	 ด้านการศึกษาของบุตร
	 ๓.	 ด้านการสงเคราะห์ครอบครัว	 กรณีผู้ เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภาถึงแก่กรรม
	 ๔.		ด้านอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

	 กองทุนประกอบด้วย

	 ๑.	 เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	
	 ๒.	 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
	 ๓.	 เงินที่ได้รับจากการหักเงินประจำาตำาแหน่งของสมาชิก
รัฐสภา	รายละ	๕๐๐	บาทต่อเดือน
	 ๔.	 เงินดอกผลของกองทุน
	 ๕.	 เงินรายรับอื่น	ๆ	นอกเหนือจากข้อ	๑	-	๔
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  เงินกองทุนให้ใช้จ่�ยเพื่อก�รดังต่อไปนี้

	 ๑.	 จ่ายให้แก่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งกองทุน
				 ๒.	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ืองหรือเกี่ยวกับการจัดกิจการของกองทุน

	 คณะกรรมก�รกองทุน

	 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	
ประกอบด้วย
	 ประธานรัฐสภาเป็นประธานกรรมการ	 รองประธานรัฐสภา
เป็นรองประธานกรรมการ	 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภา												
ผู้แทนราษฎร	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 และ
ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน	๔	คน	สมาชิก
วุฒิสภาจำานวน	๓	คน	ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวน	๑	คน	
และผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำานวน	๑	คน	เป็นกรรมการ
	 ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการและเลขานุการ	
และเลขาธิการวุฒิสภาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 ในระหว่างที่รัฐสภาสิ้นอายุหรือถูกยุบ	 ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่	 และให้ประธานรัฐสภา	 และรอง
ประธานรัฐสภา	 คงดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ	 และรองประธาน
กรรมการอยู่ต่อไป	 จนกว่าจะได้ทรงแต่งตั้งประธานรัฐสภา	 และรอง
ประธานรัฐสภาใหม่	แล้วจึงให้พ้นจากตำาแหน่ง
	 	
	 อำ�น�จหน้�ที่

	 คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 กำาหนดนโยบาย	กำากับดูแลการบริหารกองทุน
	 ๒.	 กำาหนดการจัดหาผลประโยชน์ของเงินกองทุน
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	 ๓.	 ออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน	การพัสดุ	และการบริหารงาน
ของกองทุน
	 ๔.	 อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์
	 ๕.	 อนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานของกองทุน
	 ๖.	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการตามระเบียบนี้
	 ๗.	 พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาในการปฏิบัติงานตามระเบียบน้ี
	 ๘.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งกองทุน
	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะ
ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์	 ให้ประธานกรรมการมีอำานาจอนุมัติการจ่ายเงิน
สงเคราะห์แทนคณะกรรมการได้	แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

	 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง
	 กรรมการที่ประธานรัฐสภาแต่งตั้งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ	 ๔	 ปี	 และกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได	้
แต่จะดำารงตำาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
	 	
	 ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง
	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 กรรมการซึ่งประธาน
รัฐสภาแต่งตั้งจะพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
	 ๑.		ตาย
	 ๒.	 ลาออก
	 ๓.	 ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก	 เว้นแต่
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
	 ๔.	 เป็นบุคคลล้มละลาย
	 ๕.	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
	 ๖.	 ได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้นแต่
โทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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	 ๗.	 คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง	๒	ใน	๓	ของ
จำานวนกรรมการทั้งหมด
	 ในกรณีที่กรรมการซึ่งประธานรัฐสภาแต่งตั้งพ้นจากตำาแหน่ง
ก่อนวาระ	 ประธานรัฐสภาอาจแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
สมาชิกวุฒิสภา	 ผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือผู้เคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภา	 เป็นกรรมการแทนได้	 และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งแทนอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

	 องค์ประชุม

	 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน	 ถ้ารอง
ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
	 มติในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนน	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 หน้�ที่ของสำ�นักง�นกองทุน

	 ให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 มีหน้าที่เกี่ยวกับ
กองทุนดังนี้
	 ๑.	 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
	 ๒.	 ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นหรือบุคคลใด
	 ๓.	 ควบคุมดูแลด้านการเงิน	 การบัญชี	 การตรวจสอบและ
การพัสดุของกองทุน
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	 ๔.	 จัดทำาทะเบียนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
	 ๕.	 รวบรวมคำาขอรับการช่วยเหลือจากผู้ เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภาเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
	 ๖.	 รวบรวมและจัดทำาประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ของกองทุนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
	 ๗.	 ปฏิ บั ติ ก า รอื่ น ใ ดต ามที่ คณะก ร รมกา รห รื อ คณะ
อนุกรรมการมอบหมาย

	 ก�รเงิน ก�รบัญชี และก�รตรวจสอบ

	 ๑.	 เงินกองทุนให้นำาฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ	 ชื่อบัญชี	
“กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา”	 และให้นำาเงินที่กองทุน
ได้รับเข้าบัญชีเงินฝากในวันท่ีได้รับเงินหรืออย่างช้าภายในสามวันทำาการ
ถัดไป
	 ๒.	 การใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนให้ใช้จ่ายได้ภายใน
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ	 และให้เลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน
	 ๓.	 ให้กองทุนจัดทำาบัญชีตามระบบบัญชีสากล	 และให้มีการ
ตรวจสอบการดำาเนินงานของกองทุนอย่างน้อยปีละครั้ง	แล้วรายงานผล
การตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ

	 ก�รยุบเลิกกองทุน

	 การยุบเลิกกองทุน	 จะทำาได้เมื่อหมดความจำาเป็นที่จะต้อง
ดำาเนินการและคณะกรรมการมีมติให้เลิกโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกรัฐสภา	 และเมื่อยุบเลิกกองทุนแล้ว	 ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้ง
ผู้ชำาระบัญชี	และแจ้งให้สมาชิกรัฐสภาทราบ



65

  ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์ค่�รักษ�พย�บ�ล

	 ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่เจ็บป่วย	 และเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิรับ
เงินทดแทนจากบริษัทประกัน	 และไม่มีสิทธิเบิกสวัสดิการ	 บำาเหน็จ	
หรือบำานาญอื่นใด	 จะมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจาก
กองทุนได้ไม่เกินรายละ	๒๐,๐๐๐	บาท	 ต่อปี	(ไม่รวมถึงค่าตรวจสุขภาพ
ประจำาปี)	 โดยยื่นคำาขอต่อสำานักงานกองทุน	 พร้อมกับแสดงใบเสร็จ
รับเงินค่ารักษาพยาบาล	
	 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง	 ได้รับสิทธิในการสงเคราะห์
กรณีทุพพลภาพตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภาว่าด้วยเงินสงเคราะห์กรณีทุพพลภาพแล้ว	 ไม่สามารถใช้
สิทธิเบิกเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้
		 ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา	 หรือสิ่งอื่นที่จำาเป็นเพื่อให้ผล
ของการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดไป	 ก็ให้ซื้อยาหรือสิ่งอื่นที่จำาเป็นจาก
สถานที่อ่ืนได้	 โดยให้หัวหน้าแพทย์หรือนายแพทย์ผู้ตรวจรักษาของสถาน
พยาบาลน้ันลงชื่อรับว่าให้ซื้อได้

  ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์ครอบครัวกรณีผู้เคยเป็นสม�ชิกรัฐสภ�

ถึงแก่กรรม

	 ในกรณีที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม	 ให้บุคคลซึ่งเป็น
ผู้จัดการงานศพตามลำาดับต่อไปนี้	 เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์	 โดยยื่น
คำาขอต่อสำานักงานกองทุน
	 ๑)	 บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
	 ๒)	 คู่สมรส
	 ๓)	 บุตร
	 ๔)	 บิดา	มารดา
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	 จำ�นวนเงินที่ได้รับ

	 เม่ือได้รับคำาขอรับเงินสงเคราะห์แล้ว	ให้สำานักงานกองทุนจ่ายเงิน
สงเคราะห์แก่บุคคลผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์โดยเร็ว	รายละ	๖๐,๐๐๐	บาท		
และในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน	 ให้คณะกรรมการมีอำานาจมอบหมายให้
สำานักงานกองทุนจ่ายเงินให้โดยเร็วแล้วเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ
ต่อไป
	 การขอรับเงินดังกล่าวให้กระทำาภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันที่ผู้เคย
เป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม
		 ในกรณีที่สำานักงานมีความจำาเป็นต้องเข้าจัดการศพผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภาที่ถึงแก่กรรม	 เนื่องจากไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอัน
สมควร	ให้สำานักงานกองทุนหักค่าใช้จ่ายจากเงินสงเคราะห์ได้เท่าท่ีจ่ายจริง
และถ้ามีเงินเหลือก็ให้มอบแก่ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
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บรรณ�นุกรม

ประกาศรัฐสภา	เรื่อง	การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
	 การเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๔.
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ
	 ปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทน
	 ราษฎร	ประกาศเมื่อวันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๔.
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ
	 ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาผู้แทน	ราษฎร	ประกาศเมื่อวันที่	๙	
	 ธันวาคม	๒๕๕๔.
ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ
	 เป็นคณะทำางานทางการเมือง	ประกาศเมื่อวันที่	๙	ธันวาคม	
	 ๒๕๕๔.
“พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ	(ฉบับที่	๔)	
	 พ.ศ.		๒๕๕๔”.	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม		๑๒๘	ตอนที่	๒๒	ก.	
	 (๒๕๕๔,	๓๑	มีนาคม).
“พระราชกฤษฎีกาเงินประจำาตำาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
	 ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	ประธาน
	 และรองประธานวุฒิสภา	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 และกรรมาธิการ	
	 พ.ศ.	๒๕๕๕”.	ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม		๑๒๙	ตอนที่	๕๐	ก.	
	 (๒๕๕๕,	๘	มิถุนายน).
“พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง	พ.ศ.	๒๕๓๕”.	
	 ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม		๑๐๙	ตอนท่ี	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
	 ครอบครัวกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม	 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.
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	(ฉบับท่ี	๒)	
	 พ.ศ.	๒๕๔๖.
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
	 ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา	 สภาผู้แทนราษฎร	
	 วุฒิสภา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	
	 และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	 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	การเทียบตำาแหน่งข้าราชการการเมือง
	 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	การเทียบตำาแหน่ง
หนังสือสำานักการคลังและงบประมาณ	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
	 ที่	๗๓๑/๒๕๕๕	ลงวันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๕	เรื่อง	การเทียบ
	 ตำาแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	และบุคคลในวงงาน
	 รัฐสภา	ที่มิใช่ข้าราชการ
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