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ภาคผนวก ก  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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ส าหรับการเก็บข้อมูลของสมาชิกวุฒิสภา 
การศึกษาบทบาทการเสนอแนะด้านนิตบิัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

__________________________________________________________ 

 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์................................................................................................................................ 
ต าแหน่งของผูใ้หส้มัภาษณ์................................................................................................................ 
บทบาทหนา้ท่ีในวุฒิสภา................................................................................................................... 
วนัท่ีสมัภาษณ์.................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ค ำถำมเกีย่วกบัควำมคดิเห็นต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในปัจจุบัน  
1. ส่ิงท่ีสมาชิกวุฒิสภามีความคาดหวงัหรือความตอ้งการจากบริการของส านกังานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
1.1 ดา้นการจดัประชุม 

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

........................................................................................................................................ 
1.2 ดา้นขอ้มลู 

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

........................................................................................................................................ 
1.3 ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก 

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

........................................................................................................................................ 
1.4 ดา้นการประสานงาน 

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

........................................................................................................................................ 
1.5 ดา้นอ่ืนๆ 

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

........................................................................................................................................ 
 
 
2. ผลผลิตท่ีส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาไดส่้งมอบใหก้บัสมาชิกวุฒิสภา 
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2.1. ดา้นการจดัประชุม 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

2.2. ดา้นขอ้มลู 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

2.3. ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

2.4. ดา้นการประสานงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

2.5. ดา้นอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
3. จากความคาดหวงัและความตอ้งการของสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผลผลิตของงานท่ีไดรั้บ

ขา้งตน้ ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาควรปรับปรุงงานดา้นใดบา้ง 
3.1. ดา้นการจดัประชุม 

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

........................................................................................................................................ 
3.2. ดา้นขอ้มลู 

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

........................................................................................................................................ 
3.3. ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก 

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

........................................................................................................................................ 
3.4. ดา้นการประสานงาน 

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

........................................................................................................................................ 
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3.5. ดา้นอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
4. กลยทุธใ์นมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาท่ีส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาควรน ามาใชใ้นการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีใหไ้ดผ้ลท่ีดียิง่ข้ึนมีอะไรบา้ง 
4.1. ดา้นการจดัประชุม 

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

........................................................................................................................................ 
4.2. ดา้นขอ้มลู 

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

........................................................................................................................................ 
4.3. ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก 

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

........................................................................................................................................ 
4.4. ดา้นการประสานงาน 

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

........................................................................................................................................ 
4.5. ดา้นอ่ืนๆ 

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

........................................................................................................................................ 
 
5. ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบนัมีมาก

นอ้ยเพียงใด 
5.1. ดา้นการจดัประชุม 

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

........................................................................................................................................ 
5.2. ดา้นขอ้มลู 

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

........................................................................................................................................ 
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5.3. ดา้นส่ิงอ  านวยความสะดวก 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

5.4. ดา้นการประสานงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

5.5. ดา้นอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
6. ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาควรมีกระบวนการท างานอยา่งไร 

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

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

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

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

............................................................................................................................................ 
 
7. ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ส าหรับการเก็บข้อมูลของผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การศึกษาบทบาทการเสนอแนะด้านนิตบิัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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__________________________________________________________ 

 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์................................................................................................................................ 
ต าแหน่งของผูใ้หส้มัภาษณ์................................................................................................................ 
บทบาทหนา้ท่ีต่อวุฒิสภา................................................................................................................... 
วนัท่ีสมัภาษณ์.................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ลกัษณะการบริหารจดัการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบัน 
1. บริการและลกัษณะการด าเนินงานของผูใ้หส้มัภาษณ์ต่อวุฒิสภาในปัจจุบนั 

1.1 บริการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

1.2 ลกัษณะการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
2. ปัญหาในการใหบ้ริการและการด าเนินงานของผูใ้หส้มัภาษณ์ในปัจจุบนั 

2.1 บริการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
 

2.2 ลกัษณะการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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3. ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบนั 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 3 ลกัษณะการแสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิตบิัญญัตขิองส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในอนาคต 
4. ลกัษณะของบริการและการด าเนินงานของส านกังานเลขานุการวุฒิสภาในอนาคต 

4.1 บริการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

4.2 ลกัษณะการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
5. ปัญหาต่อลกัษณะบริการและการด าเนินงานของผูใ้หส้มัภาษณ์ในอนาคต 

5.1 บริการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
 
 
5.2 ลกัษณะการด าเนินงาน 

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

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

........................................................................................................................................ 
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6. ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคต 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 4 รูปแบบการพฒันาองค์การของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคตเพือ่รองรับบทบาท                 
การเสนอแนะด้านนิตบิัญญัต ิ

7. แนวทางการพฒันาองคก์ารในอนาคต 

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

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

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

8. กระบวนการพฒันาองคก์ารในอนาคต 

8.1 ลกัษณะขององคก์ารโดยรวม 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

8.2 โครงสร้างองคก์าร 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

8.3 บุคลากร 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 

8.4 บทบาทของผูบ้ริหาร 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

8.5 การบริหารจดัการ 
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........................................................................................................................................

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

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

9. ปัญหาและอุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

ชุดค าถามประกอบการสนทนากลุ่ม 

ส าหรับการเก็บข้อมูลของผู้อ านวยการกลุ่มงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
การศึกษาบทบาทการเสนอแนะด้านนิตบิัญญัติของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

__________________________________________________________ 
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ส่วนที่ 1 ค าถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ช่ือผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มและต าแหน่งหนา้ท่ี  
1. ...................................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................................................... 
บทบาทหนา้ท่ีต่อวุฒิสภา 

1. ...................................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................................................... 
วนัท่ีด  าเนินการสนทนา 
.......................................................................................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ลกัษณะการให้บริการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบัน 
1. บริการและลกัษณะการด าเนินงานของผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มต่อวุฒิสภาในปัจจุบนั 

1.1 บริการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

1.2 ลกัษณะการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
 
2. ปัญหาในการใหบ้ริการและการด าเนินงานของผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มในปัจจุบนั 

2.1 บริการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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2.2 ลกัษณะการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
3. ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบนั 

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

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

.............................................................................................................................................. 
ส่วนที่ 3 ลกัษณะการแสดงบทบาทการเสนอแนะด้านนิตบิัญญัตขิองส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในอนาคต 
4. ลกัษณะของบริการและการด าเนินงานของส านกังานเลขานุการวุฒิสภาในอนาคต 

4.1 บริการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

4.2 ลกัษณะการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
5. ผลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์ในอนาคต 

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

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

.............................................................................................................................................. 
6. ปัจจยัสู่ความส าเร็จท่ีควรพิจารณาล่วงหนา้ 

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 4 รูปแบบการพฒันาองค์การของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคตเพือ่รองรับบทบาท                 
การเสนอแนะด้านนิตบิัญญัต ิ

7. แนวทางการพฒันาองคก์ารในอนาคต 

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

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

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

8. กระบวนการพฒันาองคก์ารในอนาคต 

8.1 ลกัษณะขององคก์ารโดยรวม 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

8.2 โครงสร้างองคก์าร 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

8.3 บุคลากร 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

8.4 บทบาทของผูบ้ริหาร 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
 

8.5 การบริหารจดัการ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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9. ปัญหาและอุปสรรค และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข  พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา  
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พระราชบญัญติั จดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2518 
เป็นปีท่ี 30 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ใหป้ระกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา  จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี   

 
มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา 

พ.ศ. 2518 
 
มาตรา 2(1) พระราชบญัญัติน้ีให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
มาตรา 3 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว ้แล้วใน

พระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีแทน                                                                 
 
มาตรา 4(2) ในพระราชบญัญติัน้ี 
รัฐสภา หมายความว่า  วุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัใหมี้สภานิติบญัญติัสภาเดียว ใหห้มายถึงสภานั้น 
วุฒิสภา หมายความว่า  วุฒิสภาตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
สภาผูแ้ทนราษฎร หมายความว่า  สภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
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ประธานรัฐสภา หมายความว่า  ประธานรัฐสภาตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ในกรณี
ท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัใหมี้สภานิติบญัญติัสภาเดียวใหห้มายความถึงประธานแห่งสภานั้น 

รองประธานรัฐสภา หมายความว่า  รองประธานรัฐสภาตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัให้มีสภานิติบญัญติัสภาเดียวให้หมายความถึงรองประธานแห่งสภา
นั้น 

ก.ร. หมายความว่า  คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา 

 
มาตรา 5 ใหป้ระธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี    
 
 

หมวด 1(1) 
การจดัระเบียบปฏิบติัราชการของรัฐสภา 

 
มาตรา 6 ใหมี้ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ดงัน้ี           
(1) ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา           
(2) ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร           
(3) ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน           
ส่วนราชการตาม (1) (2) และ (3) มีฐานะเทียบกรมและเป็นนิติบุคคล           
 
มาตรา 6 ทวิ (2) ในกรณีท่ีมีสภานิติบญัญัติสภาเดียว ให้ประธานของสภานิติบญัญัติ

ดงักล่าวเป็นผูก้  าหนดให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาหรือส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร
ส านกังานหน่ึงส านกังานใด หรือทั้งสองส านักงานร่วมกนั ปฏิบติัหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการของ
สภานิติบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ 

การก าหนดตามวรรคหน่ึงให้ท าเป็นประกาศของสภานิติบัญญัติดังกล่าว และให้
ประธานของสภานิติบญัญติัเป็นผูล้งนาม 

มาตรา 7(3) การจดัตั้งส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) หรือการยบุส่วนราชการตามมาตรา 6 
(1) (2) หรือ (3) ใหต้ราเป็นพระราชบญัญติั 

การแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการตามมาตรา 6 ใหท้ าเป็นประกาศรัฐสภาดว้ย
ความเห็นชอบของ ก.ร.           

ให ้ก.ร. เป็นผูพ้ิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในตามวรรคสองก าหนดอ านาจหน้าท่ีและ
จดัอตัราก าลงัของส่วนราชการดงักล่าวดว้ย 
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ประกาศรัฐสภาตามวรรคสอง ใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา 8(4) ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภามีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการประจ าทัว่ไปของ

วุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการข้ึน
ตรงต่อประธานวุฒิสภา และจะให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา หรือมีทั้ง
ต  าแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา และผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการรองจาก
เลขาธิการวุฒิสภา และช่วยเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบติัราชการก็ได ้          

รองเลขาธิการวุฒิสภา หรือผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา มีอ  านาจหน้าท่ีตาม ท่ีเลขาธิการ
วุฒิสภาก าหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา 8 ทวิ (5) ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ  านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการ

ประจ าทัว่ไปของสภาผูแ้ทน-ราษฎร มีเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และจะให้มีรอง
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีทั้ งต  าแหน่งรอง
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการรอง
จากเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และช่วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรปฏิบติัราชการก็ได ้          

รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ  านาจหน้าท่ี
ตามท่ีเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรก าหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา 9(1) ส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) จะมีเลขาธิการผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่งท่ี

เรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็นผูบ้ังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะให้มีรองเลขาธิการ รองผูอ้  านวยการ หรือ
ต าแหน่งรองของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน หรือผูช่้วยเลขาธิการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่ง
ผูช่้วยของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือมีทั้งรองเลขาธิการ และผูช่้วยเลขาธิการหรือทั้งรอง
ผูอ้  านวยการ และผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือทั้งต  าแหน่งรองและต าแหน่งผูช่้วยของต าแหน่งท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืน เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการรองจากเลขาธิการ ผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืน และช่วยเลขาธิการ ผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนปฏิบติัราชการก็ได ้

รองเลขาธิการ รองผูอ้  านวยการ ต าแหน่งรองของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ผูช่้วย
เลขาธิการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่งผูช่้วยของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนมีอ  านาจหน้าท่ี
ตามท่ีเลขาธิการ ผูอ้  านวยการหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ก  าหนดหรือมอบหมาย 
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มาตรา 9 ทวิ (2) ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการ สภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) อาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นกอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบกอง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืน
นอกจากท่ีก  าหนดในวรรคหน่ึงก็ได ้          

ส่วนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้มีอ  านาจหน้าท่ีตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้ห้เป็น
หน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ โดยมีผูอ้  านวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ 

 
มาตรา 10 อ  านาจบงัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาของขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีประธานรัฐสภาก าหนด ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการขา้ราชการ
ฝ่ายรัฐสภา           

 
หมวด 2 

การปฏิบติัราชการแทนและการรักษาราชการแทน 
 
มาตรา 11(3) อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั การปฏิบัติราชการ หรือการ

ด าเนินการอ่ืนท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
ค าสัง่ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใดถา้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งนั้น หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดก้  าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอย่างอ่ืน หรือมิไดห้้ามเร่ือง
การมอบอ านาจไว ้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจใหผู้ด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทนได ้
ดงัต่อไปน้ี           

(1) ประธานรัฐสภาอาจมอบอ านาจให้รองประธานรัฐสภา เลขาธิการวุฒิสภา หรือ
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือหวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) 

(2) ประธานวุฒิสภาอาจมอบอ านาจใหร้องประธานวุฒิสภา หรือ เลขาธิการวุฒิสภา 
(3) ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรอาจมอบอ านาจให้รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
(4) เลขาธิการวุฒิสภาอาจมอบอ านาจใหร้องเลขาธิการวุฒิสภา ผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา 

ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้กอง หวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 9 ทวิ วรรคสอง หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า           

(5) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้กอง หวัหน้าส่วนราชการตามมาตรา 9 
ทวิ วรรคสอง หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า           
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(6) หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) อาจมอบอ านาจให้รองหัวหน้าส่วนราชการ 
ผูช่้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผูอ้  านวยการกอง หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 9 ทวิ 
วรรคสอง หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า           

(7) ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้กอง หวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 9 ทวิ วรรคสอง หรือผู ้
ด  ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ขา้ราชการในกองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง
หรือส่วนราชการตามมาตรา 9 ทวิ วรรคสอง ไดต้ามระเบียบท่ีเลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรือหวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) ก าหนด การมอบอ านาจตามมาตราน้ีให้ท า
เป็นหนงัสือ 

 
 มาตรา 12(1) ในกรณีท่ีประธานรัฐสภาไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้รองประธานรัฐสภา

เป็นผูรั้กษาราชการแทน           
ในกรณีท่ีประธานวุฒิสภาไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องประธานวุฒิสภาคนท่ีหน่ึงเป็น

ผูรั้กษาราชการแทน ถา้รองประธานวุฒิสภาคนท่ีหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัราชการไดใ้ห้รองประธาน
วุฒิสภาคนต่อไปเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรคนท่ีหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนท่ีหน่ึงไม่
สามารถปฏิบติัราชการไดใ้หร้องประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนต่อไปเป็นผูรั้กษาราชการแทน           

ผูรั้กษาราชการแทนตามมาตราน้ี มีอ  านาจเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 
 
 มาตรา 13 ในกรณีท่ีรัฐสภาส้ินอายุหรือถูกยุบ ให้ผูด้  ารงต าแหน่งประธานรัฐสภาและ

รองประธานรัฐสภาอยู่ในขณะนั้นปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะไดมี้พระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาใหม่แลว้ จึงใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 
มาตรา 14(2) (ยกเลิก) 
 
 มาตรา 15(3) ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั

ราชการได ้ใหร้องเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองเลขาธิการวุฒิสภาหลายคน 
ใหป้ระธานวุฒิสภาแต่งตั้งรองเลขาธิการวุฒิสภาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีผู ้
ด  ารงต าแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้ประธานวุฒิสภา แต่งตั้ง
ผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา หรือขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้นซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
หวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน           
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ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได ้ให้รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรหลายคน ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรแต่งตั้งรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรคนใด
คนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรแต่งตั้งผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือข้าราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้น ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้ากองหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบติัราชการได ้ให้รองหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) เป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรอง
หวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) หลายคน ใหป้ระธานรัฐสภาแต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนราชการ
คนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองหวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 6 
(3) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได ้ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งผูช่้วยหัวหน้าส่วนราชการตาม
มาตรา 6 (3)หรือขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้น ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหวัหนา้กอง
หรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนก็ได ้          

 
มาตรา 16(1) ในกรณีท่ีมีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) แต่ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา รอง
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั
ราชการได ้เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 6 
(3) แลว้แต่กรณี จะแต่งตั้งผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา ผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูช่้วยหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) หรือขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้น ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่
ต  ่ากว่าหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนก็ได ้

 
มาตรา 17(2) ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 9 ทวิ วรรค

สอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือหัวหน้า
ส่วนราชการตามมาตรา 6 (3) แลว้แต่กรณี จะแต่งตั้งขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้น ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนก็ได ้

 
 มาตรา 18 ให้ผูรั้กษาราชการแทนตามมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มีอ  านาจ

หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน           



 
                                                                                                                                        183 

ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดหรือผูรั้กษาราชการแทนผูด้  ารงต าแหน่งนั้น มอบหมายหรือ
มอบอ านาจให้ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผูป้ฏิบัติราชการแทนมีอ  านาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งมอบหมายหรือมอบอ านาจ           

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งใหผู้ด้  ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือใหมี้อ  านาจหน้าท่ี
อย่างใด ให้ผูป้ฏิบติัราชการแทนหรือผูรั้กษาราชการแทนท าหน้าท่ีกรรมการหรือมีอ  านาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งนั้นในระหว่างปฏิบติัราชการแทนหรือรักษาราชการแทนดว้ย แลว้แต่
กรณี 

 
มาตรา 19(3) ใหข้า้ราชการรัฐสภาสามญัต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท าหนา้ท่ี

รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณของรัฐสภา           
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามวรรคหน่ึงเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา และให้มีอ  านาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภายในบริเวณของรัฐสภา 

 
  

บทเฉพาะกาล 
 
มาตรา 20 บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งใดท่ีใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการพล

เรือนหรือลกูจา้ง ใหน้ ามาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาหรือลกูจา้งดว้ยโดยอนุโลม เวน้แต่จะมี
กฎหมาย หรือระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือค าสัง่ของคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาบญัญติัไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน           

 
  มาตรา 21 บรรดาอ านาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการตามท่ี

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ใดก าหนดว่าเป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี ใหเ้ป็นอ านาจของ
คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาเฉพาะท่ีเก่ียวกบัราชการของส่วนราชการฝ่ายรัฐสภา           

 
มาตรา 22(1) บรรดาอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติัหรือการปฏิบติัราชการ

ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือค าสั่งใดก าหนดว่าเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีให้เป็น
อ านาจของประธานรัฐสภา อ  านาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้เป็นอ านาจของประธานวุฒิสภา
ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือของประธานสภาผูแ้ทนราษฎรส าหรับส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และอ านาจของปลดักระทรวงให้เป็นอ านาจของเลขาธิการวุฒิสภา 
หรือเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเฉพาะท่ีเก่ียวกบัราชการของส่วนราชการในสงักดั 
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มาตรา 23 ใหโ้อนบรรดาอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา
และบรรดาอ านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส านกังานเลขาธิการรัฐสภาตามขอ้ 34 แห่งประกาศของคณะ
ปฏิวติั ฉบบัท่ี 216 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พุทธศกัราช 2515 มาเป็นของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา 
หรือของเจา้หนา้ท่ีส านกังานเลขาธิการรัฐสภา ตามพระราชบญัญติัน้ี แลว้แต่กรณี           

 
มาตรา 24 ใหโ้อนบรรดากิจการทรัพยสิ์น หน้ี ขา้ราชการ ลกูจา้งและเงินงบประมาณของ

ส านกังานเลขาธิการรัฐสภาตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 216 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน พุทธศกัราช 
2515 มาเป็นของส านกังานเลขาธิการรัฐสภาตามพระราชบญัญติัน้ี           

 
มาตรา 25 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของส านกังานเลขาธิการรัฐสภาท่ีใชบ้งัคบั

อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้ังคับ ให้คงใชบ้ังคับเป็นการแบ่งส่วนราชการของส านักงาน
เลขาธิการรัฐสภาไดต่้อไปจนกว่าจะไดม้ีกฎหมายแบ่งส่วนราชการของส านกังานเลขาธิการรัฐสภา
ตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ    
 
สญัญา ธรรมศกัด์ิ 
นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีตามกฎหมายปัจจุบนั ฝ่าย
บริหารเป็นผูจ้ ัดแบ่งส่วนราชการ และจดังานธุรการให้แก่ฝ่ายนิติบญัญัติ แต่โดยสภาพของการ
ปฏิบัติราชการสมควรจะให้ฝ่ายนิติบัญญติัด าเนินการดังกล่าวเองเพราะจะท าให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
สามารถปรับปรุงส่วนราชการและระเบียบปฏิบัติราชการของฝ่ายนิติบัญญัติให้เหมาะสมและ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ราชการของฝ่ายนิติบญัญติัไดม้ากยิง่ข้ึน จึงสมควรมีกฎหมายว่าดว้ยการ
จดัระเบียบราชการฝ่ายนิติบญัญติัโดยเฉพาะ และเพ่ือการน้ีจึงจ  าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
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พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
        
มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือประกาศรัฐสภาตามมาตรา 16 ไดป้ระกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ยกเวน้ความในมาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา           

 
มาตรา 3 เม่ือพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแลว้ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งใดอา้งถึงส านักงานเลขาธิการรัฐสภาหรือเลขาธิการรัฐสภา ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งนั้น อา้งถึงส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา หรือส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา หรือเลขา ธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรแลว้แต่กรณี 

 
มาตรา 12 ใหโ้อนบรรดาอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการของส านักงานเลขาธิการรัฐสภา

และบรรดาอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการรัฐสภาตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 มาเป็นของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือของเจา้หน้าท่ีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และของเจ้าหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ตามท่ี ก.ร. 
ก  าหนด แลว้แต่กรณี           

 
มาตรา 13 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงิน

งบประมาณของส านกังานเลขาธิการรัฐสภาตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติั
ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 มาเป็นของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาและส านกังานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ตามท่ี ก.ร.ก  าหนด แลว้แต่กรณี           

 
มาตรา 14 ให้เลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภาร่วมกนัด าเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรา 12 และมาตรา 13 ดงัต่อไปน้ี           
(1) แบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดสถานท่ีท างานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

และส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
(2) จัดอัตราก าลังของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภา

ผูแ้ทนราษฎร           
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(3) จดัแบ่งบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ี ขา้ราชการ ลกูจา้ง และเงินงบประมาณของ
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา ให้แก่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

ใหเ้สนอผลการด าเนินการตามวรรคหน่ึงต่อ ก.ร. ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา           

 
มาตรา 15 การจดัแบ่งขา้ราชการและลูกจา้งตามมาตรา 14 (3) ให้ใชว้ิธีสอบถามความ

สมคัรใจของขา้ราชการและลูกจา้งก่อน ถา้จ  านวนผูแ้สดงความจ านงเกินอตัราก าลงัท่ีก  าหนดไว้
ส าหรับส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาหรือส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ผูบ้งัคบับญัชา
ตามมาตรา 14 ร่วมกนัวินิจฉยัช้ีขาดว่าผูใ้ดสมควรโอนไปรับราชการในส านกังานใด 

 
ส่วนการจัดแบ่งเงินงบประมาณและการก าหนดสถานท่ีท างาน ให้ค  านึงถึงจ านวน

ขา้ราชการ ลกูจา้ง และปริมาณงานของแต่ละส านกังาน 
 
มาตรา 16 เมื่อ ก.ร. ให้ความเห็นชอบตามมาตรา 14 แลว้ ให้ประธานรัฐสภาประกาศ

แบ่งส่วนราชการภายในของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาและส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร
ตามท่ี ก.ร. เห็นชอบ โดยท าเป็นประกาศรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา           

 
มาตรา 17 เมื่อประกาศรัฐสภาตามมาตรา 16 ใชบ้งัคบัแลว้ใหป้ระธานวุฒิสภาด าเนินการ

แต่งตั้ งเลขาธิการวุฒิสภา และประธานสภาผูแ้ทนราษฎรด าเนินการแต่งตั้ งเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของ ก.ร.           

 
พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัจดัระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 ไดใ้ชบ้ังคบัมาเป็นเวลานาน บทบัญญติัต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั สมควรปรับปรุงบทบญัญติัว่าดว้ยคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา การ
ก าหนดวนัหยดุราชการ การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง การรับเงินเดือน การรับเงินประจ า
ต าแหน่งของขา้ราชการรัฐสภาสามญั การให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัไปรับราชการทหาร การให้
ขา้ราชการรัฐสภาสามญัไปปฏิบติังานใด ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี การออกจากราชการ และการสั่ง
ให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัออกจากราชการ วินัย การกลบัเขา้รับราชการใหม่ การร้องทุกข์ของ
ขา้ราชการรัฐสภาสามญั ต าแหน่ง การแต่งตั้ง การพน้จากต าแหน่ง และเงินเดือนของขา้ราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  จึงจ  าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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         [รก.2535/32/1/1 เมษายน 2535] 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) รก.2518/27/48/6 กุมภาพนัธ ์2518 
(2) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
(1)-(5) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
(1)-(3) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
(1)(3) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
(2) ยกเลิกแลว้โดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
(1)-(3) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 
(1) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535ตน้ 
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พระราชบญัญติั จดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลย
เดช ป.ร. ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นปีท่ี 47 ในรัชกาลปัจจุบนั 

 
มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า "พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535"  
 
มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือประกาศรัฐสภาตาม มาตรา 16 ไดป้ระกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ยกเวน้ความใน มาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 16 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจาก 
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
มาตรา 3 เม่ือพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแลว้ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคับ มติหรือ ค  าสั่ง ใดอา้งถึงส านักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือเลขาธิการรัฐสภา ให้ถือว่า
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติหรือค าสั่งนั้ น อา้งถึงส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือ
ส านกังานเลขาธิการ  

สภาผูแ้ทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภา หรือเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร แลว้แต่กรณี  
 
มาตรา 4 ใหย้กเลิกความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่าย

รัฐสภา พ.ศ. 2518 และ ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
"รัฐสภา" หมายความว่า วุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  
ในกรณีท่ี รัฐธรรมนูญ บญัญติัใหมี้สภานิติบญัญติัสภาเดียวใหห้มายถึงสภานั้น  
"วุฒิสภา" หมายความว่า วุฒิสภาตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  
"สภาผูแ้ทนราษฎร" หมายความว่า สภาผูแ้ทนราษฎรตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  
"ประธานรัฐสภา" หมายความว่า ประธานรัฐสภาตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  
ในกรณีท่ี รัฐธรรมนูญบญัญติัให้มีสภานิติบัญญติัสภาเดียว ให้หมายความถึงประธาน

แห่งสภานั้น  
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"รองประธานรัฐสภา" หมายความว่า รองประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ  

ในกรณี ท่ีรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียว ให้หมายความถึงรอง
ประธานแห่งสภานั้น  

"ก.ร." หมายความว่า คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ 
ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา" 

 
มาตรา 5 ให้ยกเลิกหมวด 1 และ มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และ มาตรา 9 แห่ง 

พระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
 
 

"หมวด 1 การจดัระเบียบปฏิบติัราชการของรัฐสภา 
 
มาตรา 6 ใหมี้ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา ดงัน้ี  
(1) ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา  
(2) ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
(3) ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  
ส่วนราชการตาม (1) (2) และ (3) มีฐานะเทียบกรมและเป็นนิติบุคคล  
 
มาตรา 6ทวิ ในกรณีท่ีมีสภานิติบญัญติัสภาเดียว ใหป้ระธานของสภานิติบญัญติัดงักล่าว

เป็นผูก้  าหนดให ้ 
ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาหรือส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส านักงานหน่ึง

ส านกังานใดหรือทั้งสอง ส านักงานร่วมกนั ปฏิบติัหน้าท่ีส านักงานเลขาธิการของสภานิติบญัญติั
ดงักล่าวขา้งตน้  

การก าหนดตามวรรคหน่ึงใหท้ าเป็นประกาศของสภานิติบญัญติัดงักล่าวและใหป้ระธาน
ของ สภานิติบญัญติัเป็นลงนาม  

มาตรา 7 การจดัตั้งส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) หรือการยบุส่วนราชการตาม มาตรา 6 
(1) (2) หรือ (3) ใหต้ราเป็นพระราชบญัญติั  

การแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการตาม มาตรา 6 ให้ท าเป็นประกาศรัฐสภา 
ดว้ยความเห็นชอบของ ก.ร.  

ให ้ก.ร. เป็นผูพ้ิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในตามวรรคสอง ก  าหนดอ านาจหน้าท่ีและ
จดัอตัราก าลงัของส่วน ราชการดงักล่าวดว้ย  
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ประกาศรัฐสภาตามวรรคสอง ใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผูล้งนามและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

 
มาตรา 8 ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภามีอ  านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการประจ าทัว่ไปของ 

วุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการข้ึน
ตรง ต่อประธานวุฒิสภา และจะใหมี้รองเลขาธิการวุฒิสภา หรือผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา หรือมีทั้ง
ต  าแหน่ง รองเลขาธิการวุฒิสภา และผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการรองจาก
เลขาธิการ วุฒิสภา และช่วย เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบติัราชการก็ได ้ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา หรือผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา มีอ  านาจหน้าท่ีตามท่ีเลขาธิการ
วุฒิสภา ก  าหนดหรือมอบหมาย  

มาตรา 8ทวิ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการประจ า 
ทั่วไปของสภาผูแ้ทนราษฎร มีเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูบ้ังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผดิชอบ  

ในการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และจะให้มีรองเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร หรือ ผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีทั้งต  าแหน่งรองเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร และผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นผูบ้ังคับบัญชาข้าราชการรองจาก
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และ ช่วยเลขาธิการ สภาผูแ้ทนราษฎรปฏิบติัราชการก็ได ้ 

รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรมีอ  านาจหน้าท่ี
ตาม ท่ีเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรก าหนดหรือมอบหมาย  

มาตรา 9 ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) จะมีเลขาธิการ ผูอ้  านวยการหรือต าแหน่งท่ี 
เรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็นผูบ้ังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะให้มีรองเลขาธิการ รองผูอ้  านวยการ หรือ 
ต าแหน่งรองของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือผูช่้วยเลขาธิการหรือทั้งรองผูอ้  านวยการ และ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือทั้ งต  าแหน่งรองและต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็นผูบ้ังคับบัญชา 
ขา้ราชการรองจากเลขาธิการ ผูอ้  านวยการหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน และช่วยเลขาธิการ 
ผูอ้  านวยการหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนปฏิบติัราชการก็ได ้ 

รองเลขาธิการ รองผูอ้  านวยการ ต าแหน่งรองของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ผูช่้วย
เลขาธิการผูช่้วยผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่งผูช่้วยของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนมีอ  านาจหน้าท่ี 
ตามท่ีเลขาธิการผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่งผูช่้วยของต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนมีอ  านาจหน้าท่ี 
ตามท่ีเลขาธิการผูอ้  านวยการ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ก  าหนดหรือมอบหมาย"  
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มาตรา 6 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น มาตรา 9ทวิ แห่งพระราชบญัญติัจัดระเบียบปฏิบัติ
ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518  

 
" มาตรา 9ทวิ ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ 

ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) อาจแบ่งส่วนราชการภายในเป็นกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ 
อยา่งอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบกอง  

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยใหม้ีส่วนราชการอ่ืนนอกจากท่ีก  าหนด
ใน วรรคหน่ึงก็ได ้ 

ส่วนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้มีอ  านาจหน้าท่ีตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้ห้เป็น
หนา้ท่ีของ ส่วนราชการนั้น ๆ โดยมีผูอ้  านวยการกอง หัวหน้ากอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ือ อยา่งอ่ืนเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ"  

 
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 11 และ มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบ

ปฏิบติั ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
" มาตรา 11 อ  านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั การปฏิบัติราชการหรือการ

ด าเนินการ อ่ืนท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบติัหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ
ค าสัง่ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถา้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่นั้น หรือมติ
ของ คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดก้  าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็นอย่างอ่ืน หรือมิไดห้้ามเร่ือง 
การมอบอ านาจไว ้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจใหผู้ด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทนได ้
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ประธานรัฐสภาอาจมอบอ านาจให้รองประธานรัฐสภา เลขาธิการวุฒิสภาหรือ 
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือหวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3)  

(2) ประธานวุฒิสภาอาจมอบอ านาจใหร้องประธานวุฒิสภา หรือเลขาธิการวุฒิสภา  
(3) เลขาธิการวุฒิสภาอาจมอบอ านาจใหร้องเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ เลขาธิการ

สภาผูแ้ทนราษฎร  
(4) เลขาธิการวุฒิสภาอาจมอบอ านาจใหร้องเลขาธิการวุฒิสภา ผูช่้วยเลขาธิการ วุฒิสภา

ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้กอง หวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 9ทวิ วรรคสอง หรือผู ้ด  ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า  

(5) เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้กอง หวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 9
ทวิ วรรคสอง หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า  



 
                                                                                                                                        192 

(6) หวัหน้าส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) อาจมอบอ านาจให้รองหัวหน้าส่วนราชการ 
ผูช่้วยหัวหน้า ส่วนราชการ ผูอ้  านวยการกอง หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วนราชการตาม มาตรา 9ทวิ 
วรรคสองหรือผูด้  ารงแหน่งเทียบเท่า  

(7) ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้กอง หวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 9ทวิ วรรคสอง หรือผู ้
ด  ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ขา้ราชการในกอง หรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง 
หรือส่วนราชการตาม มาตรา 9ทวิ วรรคสอง ไดต้ามระเบียบท่ีเลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรือหวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) ก  าหนด  

การมอบอ านาจตามมาตราน้ีใหท้ าเป็นหนงัสือ  
 
มาตรา 12 ในกรณีท่ีประธานรัฐสภาไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้รองประธานรัฐสภาเป็น 

ผูรั้กษาราชการแทน  
ในกรณีท่ีประธานวุฒิสภาไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องประธานวุฒิสภาคนท่ีหน่ึงเป็น

ผูรั้กษาราชการแทน ถา้รองประธานวุฒิสภาคนท่ีหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัราชการไดใ้ห้รองประธาน
วุฒิสภาคนต่อไปเป็นผูรั้กษาราชการแทน  

ในกรณีท่ีประธานสภาผู ้แทนราษฎรไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคนหน่ึงไม่สามารถ
ปฏิบติัราชการไดใ้หร้องประธานสภาผูแ้ทนราษฎรคน ต่อไปเป็นผูรั้กษาราชการแทน  

ผูรั้กษาราชการแทนตามมาตราน้ี มีอ  านาจเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน"  
มาตรา 8 ใหย้กเลิก มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา 

พ.ศ. 2518  
มาตรา 9 ใหย้กเลิกความใน มาตรา 15 มาตรา 16 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัจดั 

ระเบียบปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
" มาตรา 15 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการไดใ้ห ้รองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองเลขาธิการวุฒิสภาหลายคน 
ใหป้ระธานวุฒิสภาแต่งตั้งรองเลขาธิการวุฒิสภาคนใดหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้  ารง
ต าแหน่ง รองเลขาธิการวุฒิสภา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้หป้ระธานวุฒิสภา แต่งตั้งผูช่้วย
เลขาธิการวุฒิสภาหรือข้าราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้นซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
หวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน  

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการไดใ้ห้ รองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรหลายคน  
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ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรแต่งตั้งรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูรั้กษาราชการแทน  

ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้
ใหป้ระธานสภา แทนราษฎรแต่งตั้งผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรหรือขา้ราชการรัฐสภาสามญั
ในส่วนราชการนั้น ซ่ึง ด  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็น
ผูรั้กษาราชการแทน  

ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบติัราชการได ้ 

ใหร้องหวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) เป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองหัวหน้า
ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) หลายคน ให้ประธานรัฐสภาแต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนราชการคนใด
คนหน่ึงเป็น ผูรั้กษาราชการแทน ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองหวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) 
หรือมีแต่ไม่อาจ ปฏิบติัราชการได ้ใหป้ระธานรัฐสภาแต่งตั้งผูช่้วยหวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 
6 (3) หรือขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้น ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้ากองหรือ
เทียบเท่าข้ึน ไปคนใดคนหน่ึง เป็นผูรั้กษาราชการแทนก็ได ้ 

มาตรา 16 ในกรณีท่ีมีผูด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือหัวหน้า ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) แต่ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการวุฒิสภา รอง
เลขาธิการ สภาผูแ้ทนราษฎร หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั
ราชการได ้เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือหัวหน้าส่วนราชการตาม มาตรา 6 
(3) แลว้แต่กรณี จะแต่งตั้ง ผูช่้วยเลขาธิการวุฒิสภา ผูช่้วยเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูช่้วยหวัหนา้
ส่วนราชการตาม มาตรา 6 (3) หรือขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้น ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่
ต ่ากว่าหวัหนา้กองหรือเทียบเท่าข้ึนไป คนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนก็ได ้ 

 มาตรา 17 ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการตาม มาตรา 9ทวิ วรรคสอง
หรือมีแต่ ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการตาม มาตรา 6 (3) แลว้แต่กรณี จะแต่งตั้งขา้ราชการรัฐสภาสามญัในส่วนราชการนั้น ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าหัวหน้ากองหรือ เทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนก็
ได"้  

 
มาตรา 10 ใหย้กเลิกความใน มาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการ

ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
" มาตรา 19 ใหข้า้ราชการรัฐสภาสามญัต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท าหน้าท่ี

รักษา ความสงบเรียบร้อยในบริเวณของรัฐสภา  
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เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามวรรคหน่ึงเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาและให้มีอ  านาจเช่นเดียง กับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภายในบริเวณของรัฐสภา"  

มาตรา 11 ใหย้กเลิกความใน มาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติัราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  

" มาตรา 22 บรรดาอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบติัราชการ
ตามท่ี กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งใด ก  าหนดว่าเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีให้เป็น
อ านาจของ ประธานรัฐสภา อ  านาจของรัฐมนตรีเจา้สังกัด ให้เป็นอ านาจของประธานวุฒิสภา
ส าหรับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือ ของประธานสภาผู ้แทนราษฎรส าหรับส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและอ านาจของปลดักระทรวง ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการวุฒิสภา 
หรือเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเฉพาะท่ีเก่ียวกบัราชการของ ส่วนราชการในสงักดั"  

 
มาตรา 12 ใหโ้อนบรรดาอ านาจท่ีเก่ียวกบัราชการของส านักงานเลขาธิการรัฐสภาและ

บรรดา อ  านาจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส านกังานเลขาธิการรัฐสภาตาม มาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติั
จดัระเบียบ ปฏิบติัราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 มาเป็นของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร หรือของเจา้หน้าท่ีส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และของ
หน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้ งน้ี ตามท่ี ก.ร. ก  าหนด 
แลว้แต่กรณี  

 
มาตรา 13 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงิน

งบประมาณ ของส านกังานเลขาธิการรัฐสภาตาม มาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบปฏิบติั
ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 มาเป็นของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาและส านกังานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรตามพระราช บญัญติัน้ี ทั้งน้ี ตามท่ี ก.ร. ก  าหนดแลว้แต่กรณี  

 
มาตรา 14 ให้เลขาธิการรัฐสภาและรองเลขาธิการรัฐสภาร่วมกนัด าเนินการให้เป็นไป 

ตาม มาตรา 12 และ มาตรา 13 ดงัต่อไปน้ี  
(1) แบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดสถานท่ีท างานของส านกังานเลขาธิการวุฒิ สภา 

และส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
(2) จดัอตัราก าลงัของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทน

ราษฎร  



 
                                                                                                                                        195 

(3) จดัแบ่งบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ี ขา้ราชการ ลกูจา้ง และเงินงบประมาณของ 
ส านักงานเลขาธิการรัฐสภา ให้แก่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการ สภา
ผูแ้ทนราษฎร  

ใหเ้สนอผลการด าเนินการตามวรรคหน่ึงต่อ ก.ร. ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ี 
พระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
มาตรา 15 การจดัแบ่งขา้ราชการและลูกจา้งตาม มาตรา 14 (3) ให้ใชว้ิธีสอบถาม ความ

สมคัรใจ ของขา้ราชการและลูกจา้งก่อน ถา้จ  านวนผูแ้สดงความจ านงเกินอตัราก าลงัท่ีก  าหนดไว้
ส าหรับ ส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา หรือส านกังานเลขาธิการผูแ้ทนราษฎร ให้ผูบ้งัคบับญัชาตาม 
มาตรา 14 ร่วม กนัวินิจฉยัช้ีขาดว่าผูใ้ดสมควรโอนไปรับราชการในส านกังานใด  

ส่วนราชการจดัแบ่งเงินงบประมาณและการก าหนดสถานท่ีท างานให้ค  านึงถึงจ านวน
ขา้ราชการ ลกูจา้ง และปริมาณงานของแต่ละส านกังาน  

 
มาตรา 16 เมื่อ ก.ร. ให้ความเห็นชอบตาม มาตรา 14 แลว้ ให้ประธานรัฐสภาประกาศ

แบ่ง ส่วนราชการภายในของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎรตามท่ี ก.ร. เห็นชอบ โดยท าเป็นประกาศรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
มาตรา 17 เมื่อประกาศรัฐสภาตาม มาตรา 16 ใช้บังคับแล้ว ให้ประธานวุฒิสภา

ด าเนินการแต่งตั้ง เลขาธิการวุฒิสภา และประธานสภาผูแ้ทนราษฎรด าเนินการแต่งตั้งเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎรทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของ ก.ร.  

 
มาตรา 18 ใหป้ระธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
  
 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
 
อานนัท ์ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี  
 
หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน บทบญัญติัต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับ 
สภาวการณ์ในปัจจุบนั สมควรปรับปรุงบทบญัญติัว่าดว้ยคณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา การ
ก าหนด วนัหยดุราชการ การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง การรับเงินเดือน การรับเงินประจ า
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ต าแหน่งของขา้ราชการ รัฐสภาสามญั การให้ขา้ราชการรัฐสภาสามญัไปรับราชการทหาร การให้
ขา้ราชการรัฐสภาสามญัไป ปฏิบติังานใด ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี การออกจากราชการ และการสั่ง
ให้ข้าราชการรัฐสภาสามญัออกจากราชการวิจยั การกลบัเขา้รับราชการใหม่ การร้องทุกข์ของ
ขา้ราชการรัฐสภาสามญั ต าแหน่ง การแต่งตั้ง การพน้จากต าแหน่งและเงินเดือนของขา้ราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมือง ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนจึงจ  าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี (ร.จ. เล่ม 109 ตอนท่ี 32 
หนา้ 1 วนัท่ี 1 เมษายน 2535) 
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ภาคผนวก ค  รายช่ือผู้ให้ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 

ผู้รับการสัมภาษณ์ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา 

(ระหว่างวนัที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552) 

 
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนท่ี 1 
นายวรวฒิุ โรจนพานิช  ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วฒิุสภา 
นายบรรชา พงศอ์ายกุลู  ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ 
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการพลงังาน วฒิุสภา 
นางพิกุลแกว้ ไกรฤกษ ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 
นายถาวร ลีนุติพงษ ์ ประธานกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคาร 
 และสถาบนัการเงิน วุฒิสภา 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
 และวฒันธรรม 
พลเรือเอกณรงค ์ยทุธวงศ ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา 
นายไพบูลย ์ซ าศิริพงศ ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพฒันาการเมืองและการ
 มีส่วนร่วมของประชาชน 
นายสุรชยั เล้ียงบุญเลิศชยั ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
 ส่ิงแวดลอ้ม 
นายวรินทร์ เทียมจรัส   สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.สรรหา : ภาคเอกชน) 
พลต ารวจโทมาโนช ไกรวงศ ์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. เลือกตั้ง จ.สุราษฎร์ธานี) 
นายเรืองไกร ลีกิจวฒันะ  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. สรรหา : ภาคเอกชน) 
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ผู้รับการสัมภาษณ์ในส่วนของผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
(ระหว่างวนัที่ 13 กรกฎาคมถึงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552) 
 
นางสุวิมล ภูมิสิงหราช เลขาธิการวุฒิสภา  
นายสมศกัด์ิ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
นายสิทธิพร สทา้นไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา 
นางวรารัตน์ อติแพทย ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  
นายวุฒิชยั วชัรีรัตน ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา  
นางนรรัตน์ พิมเสน รองเลขาธิการวุฒิสภา 
นายสุชาติ อยูย่อด รองเลขาธิการวุฒิสภา 
นางละเอียด จุลตามระ ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาทรัพยากรบุคคล  
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานกลาง 
นางวิอร สวสัด์ิแกว้ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและแผน 
นายฉตัรไชย รอดประเสริฐ ผูอ้  านวยการส านกักรรมาธิการ 1 
นางจิราพร ทรัพยสาร ผูอ้  านวยการส านกักรรมาธิการ 2 
นางสาววราพร มีเปรมปรีด์ิ ผูอ้  านวยการส านกักรรมาธิการ 3 
นางสาวศิริพง อาศนะเสน ผูอ้  านวยการส านกัการประชุม 
นางสาวสุภางคจิ์ตต ไตรเพทพิสยั ผูอ้  านวยการส านกัก  ากบัและตรวจสอบ 
นางสาวนภาภรณ์ ใจสจัจะ ผูอ้  านวยการส านกังานประธานวุฒิสภา 
นางละออ ตุลยพิทกัษ ์ ผูอ้  านวยการส านกัการต่างประเทศ 
นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน ์ ผูอ้  านวยการส านกัประชาสมัพนัธ ์
นางสาวอุตรา อมรฉตัร ผูอ้  านวยการส านกัภาษาต่างประเทศ 
นายพงศกิ์ตต์ิ อรุณภกัดีสกุล ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
 ส่ือสาร 
นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ผูอ้  านวยการส านกัการพิมพ ์
นายไพโรจน์ โพธิไสย ผูอ้  านวยการส านกัวิชาการ 
นางรัตนา ศรีสิยวรรณ ผูอ้  านวยการส านกัการคลงัและงบประมาณ 
นายนทั ผาสุข ผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย 
นางพนมพร จนัทร์กระจ่าง ผูอ้  านวยการส านกัรายงานการประชุมและชวเลข 
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ผู้รับการสัมภาษณ์ในส่วนของผู้อ านวยการกลุ่มงานของคณะกรรมาธิการ 1, 2, 3 ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

(ระหว่างวนัที่ 16 กรกฎาคมถึงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552) 
 
ส านักกรรมาธกิาร 1 
นางนงภารณ์ นามงาม ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางอุมาพร สายสุวรรณ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและ
 สหกรณ์ 
นางนิรันตสุข เริงรณอาษา ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
นางสาวนิภาวรรณ ศริิบ ารุงสุข ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคลงั การ
 ธนาคาร และสถาบนัการเงิน 
นายธานินทร์ บุพกิจสิริโรจน ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการงบประมาณ 
นางสาวสุนนัทา ทรงจ าปา ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลย ีและการพลงังาน 
นางนวนนัทน์ เนติธนากลู ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การ
 พาณิชย ์ และอุตสาหกรรม 
นางนพเกา้ สุขะนนัท ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอ้ม 
นางวชัรี สินธวานุวฒัน ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญั 1 
นายสุรัตน์ หวงัต่อลาภ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญั 2 
นายวนันพ ศรีประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริการเอกสารในการประชุม
 กรรมาธิการ 
 
ส านักกรรมาธกิาร 2 
นางสุทิพย ์นุ่มนก ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นายพีระพฒัน์ รัตนมาลี ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
นางศุภลกัษณ์ แป้นพฒัน ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 
นายปัญญา ใชเ้ฮ็ง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครอง 
นางมณทิพย ์กรีมหา ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศกึษา 
ตรวจสอบเร่ือง ทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
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นางสาวอรทยั แหวนนาค ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
 ของประชาชน 
นางสาวชลธิชา มีแสง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยติุธรรมและ
 สิทธิมนุษยชน 
นางสาวศิริวรรณ ฤกษว์ิสาข ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองคก์ร
 อิสระ 
นายสมศกัด์ิ แสงอรุณ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญั 3 
นายดิเรก จนัทร์อินทร์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญั 4 
นายสามารถ คหินทพงษ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริการเอกสารอา้งอิงในการ
 ประชุมกรรมาธิการ 
 
ส านักกรรมาธกิาร 3 
นางณัฐนนัทน์ กระจ่างวงศ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นายอภิชาติ อ่อนสร้อย ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
นายกิตติ เจริญยงค ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว 
นางสาวพรทิพพา เจริญผล ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและ
 สวสัดิการสงัคม 
นางสาวจุฑามาศ พุทธงักุโร ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศกึษา ศาสนา 
 ศิลปะและวฒันธรรม 
นายสมใบ มลูจนัที ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
นางสาวศิริพร ภิญโญสิริธร ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี 
 เยาวชนและผูสู้งอาย ุ
นางสาวอนรรฆวี ค  าภูม ี ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการ
 ประชุมและติดตามมติของวุฒิสภา 
นางอ าพรรณนี ปินตาวงศ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคม 
 และความมัน่คงของมนุษย ์
นายตน้พงศ ์ตั้งเติมทอง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญัการ
 วุฒิสภา 
นายสุนทร อินทร์อ  ่า ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญั 5 
นายปิยมาภรณ์ ทองปุย ผูอ้  านวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญั 6 
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นางพิมพาวรรณ อนูากลู ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริการเอกสารอา้งอิงในการ
 ประชุมกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



203 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารในส่วนของผู้อ านวยการกลุ่มงานของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  
(ในวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552) 
 
ส านักงานประธานวุฒิสภา 
นายส าราญ มงคล ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
ร.ต.อ. หญิง วิรัญญา ประสพสุข ผูอ้  านวยการกลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนท่ีหน่ึง 
นางปฤษณา อติแพทย ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง 
นางทิติภา พวงทะวาย ผูอ้  านวยการกลุ่มงานนโยบายและขอ้มลู 
นายศุภชยั รักษาพล ผูอ้  านวยการกลุ่มงานรับเร่ืองร้องทุกข ์
 
ส านักประชาสัมพนัธ์ 
นายสานิต ปล้ืมชูศกัด์ิ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไปและพิธีการ 
นางรักชนก เกสรทอง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานสารสนเทศและศนูยบ์ริการ (Call 
 Center) วุฒิสภา 
นางเสาวลกัษณ์ บวัทอง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานส่ือมวลชน 
นายวลัลภ หมู่พยคัฆ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานโสตทศันูปกรณ์ 
นางผสุดี ดวงบุปผา ผูอ้  านวยการกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 
นายวิเชียร บวับาน ผูอ้  านวยการกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและ
 กิจกรรมวฒิุสภาภูมภิาค 
 
ส านักบริหารงานกลาง 
นางหรรษา จนัทร์สมบูรณ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางปัญฐกานต ์สทา้นไตรภพ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
นางสาวพิชญา บุญนาม ผูอ้  านวยการกลุ่มงานทะเบียนประวติัและสถิติ 
นายนเรศ อินทะนา ผูอ้  านวยการกลุ่มงานรักษาความปลอดภยั 
 
ส านักการคลงัและงบประมาณ 
นางอ่อนศรี นอ้ยโสภา ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางสาวมาลี พิลาหอม ผูอ้  านวยการกลุ่มงานงบประมาณ 
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นางวนิษา สวมประค า ผูอ้  านวยการกลุ่มงานการเงิน 
นางวลัภา อินตาพวง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบญัชี 
นางสุวรรณา เกิดแก่น ผูอ้  านวยการกลุ่มงานพสัดุ 
นางสาวอุไรวรรณ ทั้งเพชร ผูอ้  านวยการกลุ่มงานสวสัดิการ 
นายณรงค ์นอ้ยทว ี ผูอ้  านวยการกลุ่มงานยานพาหนะ 
 
ส านักการต่างประเทศ 
นางจารุณี ใจซ่ือ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางสมหญิง ธาดาธิเบศร์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานพิธีการทูต 
นางอญัธิกา ทองประสม ผูอ้  านวยการกลุ่มงานความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 
 
ส านักวชิาการ 
นางชิสา พรประเสริฐ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นายประธาน ทิพยกะลิน ผูอ้  านวยการกลุ่มงานวจิยัและขอ้มลู 
นายชาญชยั ปัญญากรณ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของ
 วุฒิสภา 
 
ส านักการประชุม 
นางสาวถนอมจิตร เอ่ียมไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นายสราวุธิ สุธราพนัธ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานญตัติ 
นายอมัฤทธ์ิ เกตุแกว้ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกระทูถ้าม 
นายรพีพงศ ์ภูชฎาภิรมย ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานพระราชบญัญติั 
นายวิบูลย ์เอ่ียมกระสินธุ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
 
ส านักก ากบัและตรวจสอบ 
นายทวี ทา้วโพธ์ิเอน ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นายทศพร แยม้วงษ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง 
นางสาวจินดา กองแกว้ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ 
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ส านักกฎหมาย 
นายสุชาติ พ้ืนทองค า ผูอ้  านวยการกลุ่มงานกฎหมาย 2 
นางภาณุมาศ วราหะไพทูรย ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานพฒันากฎหมาย 
 
ส านักภาษาต่างประเทศ 
นางสาวจินตนา เจริญสุข ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นายสุพจ หุตายน ผูอ้  านวยการกลุ่มงานภาษาองักฤษ 
นางสุวรรณี หุตายน ผูอ้  านวยการกลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน 
นางวิมล รัตนมาลี ผูอ้  านวยการกลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส รัสเซีย และอิตาลี 
 
ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
นางสาวอภิรดี กิตติวานิช ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางสาวแกว้เกศร์ ถาวรพนัธ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานวิชาการและการพฒันา 
นายชาติชาย เน่ืองนิยม ผูอ้  านวยการกลุ่มงานฝึกอบรมและสมัมนา 
นายชาย เอ่ียมกระสินธุ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
นางสาวชลอลกัษณ์ ธรรมผล ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นายคณวฒัน์ วงศแ์กว้ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นางทุติยาพร ทวนทอง ผูอ้  านวยการกลุ่มงานพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นายนรมิตร คุณโลกยะ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
นางสาวจิรพรรณ แกลว้ทนงค ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
นางวนัดี อริยพฤกษ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางชนิตา ผลชอบ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานรายงานการประชุม 
นางภาวนา ภกัฉตัรทนั ผูอ้  านวยการกลุ่มงานชวเลข 1 
นางสาวอรสา เจียมเจริญ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานชวเลข 2 
นางสาวสุภาภรณ์ มาลยัทตั ผูอ้  านวยการกลุ่มงานชวเลข 3 
นางสรัญญา ศตะภคั ผูอ้  านวยการกลุ่มงานชวเลข 4 
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ส านักการพมิพ์ 
นางสาวสิริวรรณ โชติพนัธุ ์ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางสาวปัทมาภรณ์ ชูสกุล ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยกีาร
 พิมพ ์
นางชนิตา เอ้ือสุนทร ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริการพสัดุส่ิงพิมพแ์ละคลงั
 ส่ิงพิมพ ์
 
ส านักนโยบายและแผน 
นางนิตยา ธรรมสา ผูอ้  านวยการกลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
นางสาวพรรณสิริ พรหมพนัธุ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานนโยบายและยทุธศาสตร์ 
นางสาวนุตยา ลิขิตหตัถศิลป ผูอ้  านวยการกลุ่มงานแผนงานและโครงการ 
นางสาวสุจินต ์ประเสริฐกิจ ผูอ้  านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
 
 


