
สํานักภาษาต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑ . จัดแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารราชการภาษาต่างประเทศของสํานักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารรัฐสภา เอกสารด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือนโยบายด้านต่างประเทศ เอกสารที่ได้รับการร้องขอให้แปลจากประธานรัฐสภา รองประธาน
รัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒. จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเรื่องน่ารู้ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสารท่ีจัดแปลปลอดจาก
ภาระด้านลิขสิทธิ์ 
 ๓. จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและเอกสารเผยแพร่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือ
เลขาธิการวุฒิสภา และเป็นผู้รักษาลิขสิทธิ์ของการแปลนั้น 
 ๔ . จัดการแปลเอกสารประวัติและรายชื่อของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอื่น ๆ  
เป็นภาษาต่างประเทศ 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่ล่าม หรือจัดหาล่ามอาชีพในกรณีจําเป็นในการรับรองบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศ
หรือการประชุมให้กับประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รอง
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร รองประธานวุฒิ สภา ผู้นํ าฝ่ ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎร ประธาน
คณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้งข้าราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๗. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในวงงานรัฐสภา 
 ๘. ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากรในวงงานรัฐสภา 
 ๙ . ให้ คําปรึกษา เสนอแนะคุณสมบัติและค่าตอบแทนของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสํานัก
ภาษาต่างประเทศโดยเน้นในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ควรจะเป็นผู้
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในวงงานรัฐสภา 
 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๒ 
 

สํานักภาษาต่างประเทศ แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสด ุครุภัณฑ์ การเงินและงบประมาณของสํานักและกลุ่มงาน 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและข้อมูลด้านบุคคลของสํานักและกลุ่มงาน 
  (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน และงบประมาณ รวมถึงการประสานงานด้านแผน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณและสถิติของสํานักและกลุ่มงาน 
  (๔) ดําเนินงานเลขานุการและงานประชุมของสํานักและกลุ่มงาน 
  (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและเผยแพร่เอกสารและผลงานของสํานักและกลุ่มงาน 
  (๖) สนับสนุนและช่วยอํานวยการกรณีรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ 
  (๗) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. กลุ่มงานภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  (๑) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารราชการภาษาอังกฤษของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เอกสารรัฐสภา เอกสารด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือนโยบายด้านต่างประเทศเอกสารที่
ได้ รับการร้องขอให้แปลจากประธาน รัฐสภา ประธานวุฒิ สภา รองประธานวุฒิ สภา ประธาน
คณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภาและเลขาธิการวุฒิสภา 
  (๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเร่ืองน่ารู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสารที่จัดแปลปลอดจากภาระด้านลิขสิทธิ์ 
  (๓) จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเอกสารเผยแพร่ทาง
ราชการโดยความเห็นชอบของเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นผู้รักษาลิขสิทธิ์ของการแปลนั้น 
  (๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายชื่อของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และอื่น ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ 
  (๕) ปฏิบัติหน้าที่ล่าม หรือจัดหาล่ามอาชีพในกรณีจําเป็นในการรับรองบุคคลสําคัญชาว
ต่างประเทศหรือการประชุมให้กับประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา ประธาน
คณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  (๗) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ในวงงานรัฐสภา 
  (๘) ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากรในวงงานรัฐสภา 
  (๙) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 



๓ 
 

 ๓. กลุ่มงานภาษาฝร่ังเศส รัสเซียและอิตาลี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  (๑ ) จัดการแปล  สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารราชการภาษาฝรั่ งเศส  รัส เซียและอิตาลี  
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารรัฐสภาเอกสารด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือนโยบายด้านต่างประเทศ เอกสารที่ได้รับการร้องขอให้แปลจากประธาน
รัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา 
   (๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเร่ืองน่ารู้ของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสารท่ีจัดแปลปลอดจาก
ภาระด้านลิขสิทธิ์ 
  (๓) จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และเอกสารเผยแพร่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หรือเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นผู้รักษาลิขสิทธิ์ของการแปลนั้น 
  (๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายชื่อของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอื่น ๆ เป็น
ภาษาฝร่ังเศส รัสเซียและอิตาลี 
  (๕ ) ปฏิบัติหน้าที่ ล่ าม  หรือจัดหาล่ามอาชีพในกรณี จําเป็นในการรับรองบุคคลสําคัญ 
ชาวต่างประเทศหรือการประชุมให้กับประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจน
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภารวมทั้ง
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  (๗) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในวงงานรัฐสภา 
  (๘) ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากรในวงงานรัฐสภา 
  (๙) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  (๑) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารราชการภาษาจีนและภาษาอื่น เช่น ภาษาลาว พม่า 
เวียดนาม เขมร ตากาล็อก มาเลย์ ยาวี ฮินดี ฯลฯ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เอกสารรัฐสภา เอกสารด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือนโยบายด้าน
ต่างประเทศ เอกสารที่ได้รับการร้องขอให้แปลจากประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภา



๔ 
 

ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา 
   (๒) จัดการแปล สรุปหรือเรียบเรียงเอกสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและเร่ืองน่ารู้ของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนรวม โดยเอกสารท่ีจัดแปลปลอดจาก
ภาระด้านลิขสิทธิ์ 
  (๓) จัดการแปลเอกสารส่วนราชการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และเอกสารเผยแพร่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หรือเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นผู้รักษาลิขสิทธิ์ของการแปลนั้น 
  (๔) จัดการแปลเอกสารประวัติและรายชื่อของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ และอื่น ๆ เป็น
ภาษาจีนและภาษาอื่น 
  (๕) ปฏิบัติหน้าที่ล่าม หรือจัดหาล่ามอาชีพในกรณีจําเป็นในการรับรองบุคคลสําคัญชาว
ต่างประเทศหรือการประชุมให้กับประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
คณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยือนหรือศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา รวมทั้ง
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  (๗) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ในวงงานรัฐสภา 
  (๘) ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคคลากรในวงงานรัฐสภา 
  (๙) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 


