
 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ระเบียบ  ก.ร. 
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษและหลักเกณฑ์การได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ  นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับตามกฎหมาย   
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  อันเป็นองค์กร 
ที่ใช้อํานาจนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  และส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นหน่วยงานธุรการ 
ของรัฐสภาที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืน  ทั้งนี้  เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  และ  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ก.ร.  จึงออกระเบียบไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.ร.  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ  ก.ร.  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ 

รายจ่ายของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  แล้วแต่กรณี   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทและระดับต่าง ๆ   
ให้เป็นไปตามบัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในเดือนใด  ต้องมีผล 
การปฏิบัติราชการในเดือนนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
และต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจํานวนวันทําการในเดือนนั้น 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดขาดราชการ  หรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ในเดือนใด  ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่ขาดราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าว 

กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน  ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามคําส่ังของผู้บังคบับัญชา  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ห้ามมิให้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวันที่
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว 
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ข้อ ๗ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกส่ังพักราชการ  ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คําส่ังลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
ระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๘ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ์  ให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  วรรคหนึ่ง  เป็นเวลาหนึ่งเดือน 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดถูกส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้งดจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษในเดือนที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  วรรคหนึ่ง   
เป็นเวลาสามเดือน 

ข้อ ๙ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมาตรา  ๔๓ 
ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๔๒  มีคําส่ังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ผู้นั้นรับราชการต่อไป 

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  กรณีพ้นจากการเป็น 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่มีคําส่ังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นพ้นจากการเป็น 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ในกรณีถึงแก่ความตายให้จ่ายได้ถึงวันที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ ๑๑ ในวาระเริ่มแรก  การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ  หรือประเภททั่วไป  ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญท้ายระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามหนังสือ  ก.ร.  ที่  ๔๓/๒๕๕๔  (ว  ๑๙)  ลงวันที่   
๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เรื่อง  การเทียบการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
พ.ศ.  ๒๕๑๘  เท่ากับการดํารงตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมาตรา  ๔๓  
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๓ ให้  ก.ร.  มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๔ ให้ประธาน  ก.ร.  รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์
ประธานรัฐสภา 
ประธาน  ก.ร 



 

 

 

บัญชีเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรฐัสภาสามัญ 

อัตรา  
(บาท/เดือน) 

ตําแหน่ง 
ประเภทบริหาร 

ตําแหน่ง 
ประเภทอํานวยการ

ตําแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

ตําแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป 

๓๓,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจําตําแหน่ง 
ในอัตรา ๒๑,๐๐๐ บาท 

   

๒๕,๐๐๐   
ระดับทรงคุณวุฒทิี่ได้รับ

เงินประจําตําแหน่ง 
ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท 

 

๒๒,๐๐๐ 
ระดับสูงที่ได้รับ 

เงินประจําตําแหน่ง 
ในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาท 

 
ระดับทรงคุณวุฒทิี่ได้รับ

เงินประจําตําแหน่ง 
ในอัตรา ๑๓,๐๐๐ บาท 

 

๒๐,๐๐๐ ระดับต้น ระดับสูง   
๑๘,๐๐๐   ระดับเช่ียวชาญ ระดับทกัษะพิเศษ
๑๖,๐๐๐  ระดับต้น ระดับชํานาญการพเิศษ ระดับอาวุโส 
๑๔,๐๐๐   ระดับชํานาญการ  
๑๒,๐๐๐    ระดับชํานาญงาน 

๑๐,๐๐๐   
ระดับปฏิบัติการ 

ครบ ๓ ป ี
 

๘,๐๐๐   ระดับปฏิบัติการ 
ระดับปฏิบัติงาน 

ครบ ๔ ป ี

๗,๐๐๐    
ระดับปฏิบัติงาน 

ครบ ๒ ป ี
๖,๐๐๐    ระดับปฏิบัติงาน 
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แบบแสดงผลการปฏบิตัิราชการสําหรบัการได้รบัเงนิค่าตอบแทนพิเศษ 
ประจําเดอืน........................................ พ.ศ. .......................... 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ................................................................................................................อายุ ...............................ป ี
ตําแหน่ง ..................................................................ระดับ.................................................................... 
สังกัด ......................................................................อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษ............................บาท/เดือน 

การมาปฏิบัติราชการประจาํเดือน .......................................... พ.ศ. ........................ 

จํานวนวันทําการ.................................................. วัน 
จํานวน ๓ ใน ๔ ของวันทําการ ........................... วัน 
จํานวนวันมาปฏิบัติราชการ ................................ วัน 
จํานวนวันขาดราชการ ........................................ วัน 
จํานวนวันละทิ้งหน้าทีร่าชการ ............................ วัน 
จํานวนวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเร่งด่วน 
ตามคําสั่งของผู้บงัคับบัญชา ................................ วัน 

- มาสาย................................................................ วัน 
- ลากิจ ................................................................ วัน 
- ลาป่วย .............................................................. วัน 
- ลาพักผ่อน .........................................................วัน 
- ลาอื่น ๆ ............................................................ วัน 
- ......................................................................... 

 รับรองว่าถูกต้องตามความเป็นจรงิ 

 ............................................................... 

 (..................................................................) 

 ผู้บังคับบญัชากลุ่มงานบริหารทั่วไป/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

รายงานการปฏิบัติราชการประจําเดือน 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
 
 …………………………………………………. 
 (.......................................................) 
 ผู้ปฏิบัติราชการ 
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ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น พอใช้ ดี ดีมาก 
๑. คุณภาพของงาน พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบถ้วน  
 ความสมบรูณ์และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ 

   

๒. ปริมาณงาน พจิารณาจากปริมาณงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 ข้อตกลงหรอืมาตรฐานของงาน 

   

๓. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานในหน้าที ่
 ที่ได้รับมอบหมายโดยเตม็ใจ มุ่งมั่นทํางานให้สําเรจ็ลุล่วง  
 และยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน 

   

๔. การรกัษาวินัยข้าราชการ การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน 
 ทางราชการ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพระเบียบ
 ต่าง ๆ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ปฏิบัติตน 
 อยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา 

   

  อยู่ในเกณฑ ์
 ไม่อยู่ในเกณฑ ์(ให้แสดงเหตผุลด้วย)....................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ  ....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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สรุปการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

๑. มีจํานวนวันมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัเงินค่าตอบแทนพเิศษ 
   ไม่อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัเงินค่าตอบแทนพเิศษ 
๒. ผลการพจิารณาของผู้บงัคับบัญชา  อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัเงินค่าตอบแทนพเิศษ 
   ไม่อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะได้รบัเงินค่าตอบแทนพเิศษ 
     ไม่มีสิทธิได้รบัเงินค่าตอบแทนพเิศษ  

 ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ เพราะถกูลงโทษ
    ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรอืลดเงินเดือน 
    ตามคําสั่งที่ ......................... ลว. ................... 

    ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพเิศษ เพราะถกูสัง่ 
    พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
    ตามคําสั่งที่ ......................... ลว. ................... 

 มีสิทธิได้รบัเงินค่าตอบแทนพเิศษเต็มเดือน 
 มีสิทธิได้รบัเงินค่าตอบแทนพเิศษ โดยมีจํานวนวันที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ .........................วัน 

 
 …………………………………………………. 
 (.......................................................) 
 ผู้บังคับบญัชาช้ันต้น 
 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

  เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของผูบ้ังคับบัญชาช้ันต้น 
  มีความเห็นแตกต่างจากการพจิารณาของผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น (ให้แสดงเหตุผลด้วย)............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………. 
 (.......................................................) 
 ผู้บังคับบญัชาช้ันเหนือข้ึนไป 
 
 
 


