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ระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๔/๒๕๕๘  
เร่ือง  การอํานวยความสะดวกในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่  ๕  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน 
ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  มีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

และอัตราค่าตอบแทน  จํานวนคนละไม่เกิน  ๓  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา   

ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๒๔,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา   

ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(๓) ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา   

ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
บุคคลจะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ได้เพียงตําแหน่งเดียว   

และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนอื่น
ในตําแหน่งตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อีก 

ข้อ ๔ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ผู้ชํานาญการ
ประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  และผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาขับเคล่ือน 
การปฏิรูปประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์สําหรับผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศ  มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์สําหรับผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อน  
การปฏิรูปประเทศ  และมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์สําหรับผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 



   หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ 

(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ข้อ ๕ ผู้ เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  จะต้องมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และมีประสบการณ์เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และมีประสบการณ์เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี   
(๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   
ข้อ ๖ ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  จะต้องสําเร็จ

การศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี  และมีประสบการณ์เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

ข้อ ๗ ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ   จะต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป   
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และมีประสบการณ์เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  และมีประสบการณ์เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับ

การปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี 
(๔) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   
(๕) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)  

และมีประสบการณ์เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
มาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 

ข้อ ๘ ผู้ เชี่ ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศ   มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 
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ข้อ ๙ ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบศึกษา  ค้นคว้าข้อมูล  ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบการดําเนินงานของสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   

ข้อ ๑๐ ผู้ช่ วยดํา เนินงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศ   มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามที่สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกําหนด 

ข้อ ๑๑ ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๔  และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ผู้ชํานาญการประจําตัว
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  หรือผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  
แล้วแต่กรณี  โดยสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศต้องให้คํารับรองว่าผู้นั้นมีประสบการณ์
เก่ียวกับงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  และให้แจ้งด้วยว่าให้บุคคลนั้นเร่ิมปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตั้งแต่เม่ือใด  ทั้งนี้  ตามแบบ
ที่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกําหนด 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ถูกเสนอชื่อตามข้อ  ๑๑  ย่ืนใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรกําหนดพร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ถ้ามีการเปล่ียนชื่อ 
หรือนามสกุล  ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดงด้วย 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามข้อ  ๕  ข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  แล้วแต่กรณี   
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา  ขนาด  ๓ x ๔  เซนติเมตร  ซึ่งถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน  ๖  เดือน  จํานวน  ๒  รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งมีอายุไม่เกิน  ๖  เดือน 
ในกรณีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  

ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  และผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิก 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ผู้นั้นสังกัด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ 
จากหลักฐานตามข้อ  ๑๒  เม่ือเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  
ก็ให้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  ผู้ชํานาญการ
ประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  หรือผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ  แล้วแต่กรณี  โดยให้ระบุอัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ไว้ในคําสั่งแต่งตั้งด้วย 
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ข้อ ๑๔ ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ผู้ชํานาญการ
ประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  และผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภาขับเคล่ือน 
การปฏิรูปประเทศ  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  หรือข้อ  ๗  แล้วแต่กรณี   
(๕) สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  
ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  หรือผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  แล้วแต่กรณี  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

(๖) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้สิ้นสุดลง 
ข้อ ๑๕ การพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าในกรณีใด  ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาขับเคล่ือน 

การปฏิรูปประเทศ  ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  และผู้ช่วยดําเนินงาน 
ของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   

ข้อ ๑๖ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา 


