
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
วาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามญั 

พ.ศ. ๒๕๕๑๑ 
   

 
โดยที่เห็นสมควรกําหนดใหมีเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการรัฐสภา

สามัญนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่ไดรับตามกฎหมาย เพ่ือเปนคาตอบแทน
พิเศษในการปฏิบัติหนาที่ใหแกรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา อันเปนองคกรที่ใชอํานาจ
นิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ
รัฐสภาสามัญสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๑๓ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาวาดวย

เงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหขาราชการรัฐสภาสามัญไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษเปนรายเดือนจาก

เงินงบประมาณรายจายของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดตามระเบียบนี้ 

 
ขอ ๔  อัตราเงินคาตอบแทนพิเศษขาราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ ๑ ถึงระดับ 

๑๑ ใหเปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๕  การจายเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกขาราชการรัฐสภาสามัญ กรณีพนจาก

การเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ ใหจายไดถึงวันกอนวันที่มีคําส่ังใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้น
พนจากการเปนขาราชการ ในกรณีถึงแกความตายใหจายไดถึงวันที่ขาราชการรัฐสภาสามัญผูนัน้ถงึ
แกความตาย 

 
ขอ ๖  ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดมีเวลาปฏิบัติหนาที่ราชการไมถึงสองในสาม

ของจํานวนวันทําการในเดือนใด ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับเดือนนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๒๐ ง/หนา ๗/๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดละทิ้งหนาที่ราชการหรือขาดราชการในเดือนใดโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร หามมิใหจายเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ละทิ้งหนาที่ราชการหรือ
ขาดราชการดังกลาว 

กรณีมีภารกิจที่จะตองอยูปฏิบัติหนาที่ราชการเรงดวน ขาราชการรัฐสภาสามัญ
ผูใดไมอยูปฏิบัติหนาที่ราชการเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หามมิใหจายเงินคาตอบแทน
พิเศษสําหรับวันที่ไมอยูปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว 

 
ขอ ๗  ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังใหออกจากราชการไว

กอนหรืออยูระหวางการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทน
พิเศษสําหรับระยะเวลาดังกลาว 

 
ขอ ๘  ใหคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภามีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา

เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
ขอ ๙  ใหประธาน ก.ร. รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ชัย  ชิดชอบ 
ประธาน ก.ร. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  บัญชีอัตราเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามัญ แนบทาย

ระเบียบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาวาดวยเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภา
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

 


