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พระราชบัญญตั ิ
การดํารงตาํแหนงในทางการเมืองของขาราชการ 

กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการดํารงตําแหนงในทางการเมือง

ของขาราชการ กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการดํารงตําแหนงในทาง

การเมืองของขาราชการ กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการตํารวจ ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ขาราชการ
ฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา และขาราชการกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ พิเศษ/ฉบับพิเศษ หนา ๑๑/๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ 
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“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ โดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยรัฐมนตรี
เจาสังกัดซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สําหรับกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจให
หมายความรวมถึงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการดวย 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล 
และหมายความรวมถึงขาราชการสวนจังหวัดดวย 

“พนักงานรัฐวิสาหกิจ” หมายความวา พนักงานของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา
ดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
มาตรา ๕  ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๐๕ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ มิใหนําบทบัญญัติของกฎหมายที่หามขาราชการ กรรมการ 
พนักงานสวนทองถ่ิน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ตําแหนงสมาชิก
รัฐสภา ตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือตําแหนงสมาชิกสภาที่ทําหนาที่นิติบัญญัติ 
หรือดํารงตําแหนงในทางการเมืองมาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง หรือ
ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาของขาราชการ กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกการดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาของ
ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖  ในระหวางระยะเวลาตามมาตรา ๕ มิใหนํามาตรา ๒๘ แหงพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
๒๕๐๕ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองของขาราชการ กรรมการ พนักงาน
สวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และใหขาราชการ กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองดวยในขณะเดียวกันมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนตามกฎหมายที่ใชบังคับแกขาราชการ กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ และเงินเดือนและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง แตสําหรับเงินเดือนในตําแหนงขาราชการการเมืองใหไดรับจริงเพียงกึ่งหนึ่ง 

 
มาตรา ๗  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ี



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 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติเปนบทเฉพาะกาล อนุญาตใหขาราชการประจํา กรรมการ พนักงาน
สวนทองถ่ิน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหนงในทางการเมืองในขณะเดียวกันได ทั้งนี้ 
เพ่ือใหสามารถระดมผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการตาง ๆ มาชวยเหลือในการบริหารราชการ
แผนดินไดเปนการชั่วคราว แตเนื่องจากมีกฎหมายปจจุบันที่ผอนผันใหขาราชการ กรรมการ 
พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดํารงตําแหนงในทางการเมืองไดนั้นจะสิ้นอายุลง
ภายหลังการเลือกตั้ง สมควรแกไขใหขาราชการ กรรมการ พนักงานสวนทองถ่ิน และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจดํารงตําแหนงในทางการเมืองไดตอไป เพ่ือใหสมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
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