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ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธาน
วุฒิสภาจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาไว้ ดังต่อไปนี้
สมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิเสนอตั้งผู้เชี่ยวชาญประจําตัว ได้จํานวน ๑ คน
ต่อสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน ซึ่งจะได้รบั ค่าตอบแทนเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท
อนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้อ งมีคุณสมบัติตาม
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๒๑
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(๕) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาเอกมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า ๑ ปี
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร หรือ
(๒) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร หรือ
(๓) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ ปี
และมี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษตามที่ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาประสงค์ และเคยศึ ก ษา
หรือ มีป ระสบการณ์เ กี ่ย วกับ งานที ่อ ยู ่ใ นหน้า ที ่ข องสมาชิก วุฒ ิส ภา
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดี
๒๒

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้ เชี่ ยวชาญประจํ าตั วสมาชิ กวุ ฒิ สภา มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบใน
การให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกวุฒิสภา
การตั้งผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภา ต้องให้คํารับรองว่า ผู้นั้นมีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ ตามแบบที่
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด โดยให้ผู้ถูกเสนอชื่อยื่นใบรายงานตัว
ตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ถ้ามี
การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย
(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐาน
ต่าง ๆ ของผู้ถูกเสนอชื่อ เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในประกาศ จึงจะมีคําสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภา ต่อไป
๒๓
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ค่าตอบแทน
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตรา
ที่กําหนดไว้ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งด้วย
ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท๑
การพ้นจากตําแหน่งของผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา๒
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุต่าง ๆ
ดังนี้
๑. พ้นจากตําแหน่งเมื่อถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง
๒. พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
๑

ที่มา : ข้อ ๓ (๑) แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒
ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒๔
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(๔) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด
(๕) สมาชิกวุฒิสภาแจ้งเป็นหนังสือ ต่อ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๖) สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาได้สิ้นสุดลงหรือเมื่อสมาชิก
วุฒิสภาพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
การพ้ น จากตํ า แหน่ ง ไม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจํ า ตั ว
สมาชิกวุฒิสภา ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒๕

