
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๓ 

ที่ปรึกษา นักวิชาการ 

หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง∗ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งระเบียบ
รัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานวุฒิสภาจึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทํางานทางการเมือง ฉบับที่ ๒  
ไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะทํางานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา จํานวน ๕ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๓ อัตรา 

(๒) คณะทํางานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา จํานวน ๔ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๒ อัตรา 
 
 
 

                                                 
∗ ที่มา :  ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทํางานทางการเมือง 

(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๔ 

คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
 

 ที่ปรึกษา นักวิชาการ และเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 ที่ปรึกษาในคณะทํางานทางการเมือง จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และเคยศึกษา
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร หรือ 

(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๕ 

นักวิชาการในคณะทํางานทางการเมือง จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และเคยศึกษา
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร หรือ 

(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 
 

เลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง∗ จะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการทํางานด้านเลขานุการและธุรการเป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์
ตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 
และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หรือ 
(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา 

แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ที่ปรึกษาในคณะทํางานทางการเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการให้คําปรึกษาแก่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี  

นักวิชาการและเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง มีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้กําหนด 
                                                 
∗ ที่มา :  ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทํางานทางการเมือง  

ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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 ๓๖ 

วิธีการแต่งตั้ง 

ให้ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามที่กําหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางาน
ทางการเมือง แล้วแต่กรณี โดยประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
ต้องให้คํารับรองว่าผู้นั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองตามที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กําหนด 

ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางาน
ทางการเมือง ยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กําหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ 

เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 
ในกรณีผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ และเลขานุการ 

ในคณะทํางานทางการเมือง เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี 

ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอ
ชื่อจากหลักฐานตามที่กําหนด เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นที่ปรึกษา 
นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง แล้วแต่กรณี 
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 ๓๗ 

ค่าตอบแทน 
 

 ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยให้ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งด้วย 
 ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง

ให้มีตําแหน่งและอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้∗ 

 (๑) ที่ปรึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) นักวิชาการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 
(๓) เลขานุการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 จํานวนตําแหน่งในคณะทํางานทางการเมือง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้กําหนดโดยคํานึงถึงงบประมาณ
สําหรับปีงบประมาณนั้น ๆ 
 
 
 

                                                 
∗ ที่มา :  ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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 ๓๘ 

การพ้นจากตําแหน่ง∗ 

 ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง 
มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด  
(๕) ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แจ้งเป็นหนังสือ

ต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ที่ปรึกษา นักวิชาการ 
หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคําสั่งให้พ้นจากตําแหนง่ 

(๖) ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พ้นจาก
ตําแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 การพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการ
ในคณะทํางานทางการเมือง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

                                                 
∗ ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทํางานทางการเมือง 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 

 




