
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๙ 

อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ∗ 
 

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๗ กําหนดให้ 
คณะกรรมาธิการมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหา 
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ แล้วรายงานคณะกรรมาธิการ
ภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกําหนด ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการ
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนด 
ให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

 คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ 
มีจํานวนไม่เกิน ๑๐ คน โดยประธานและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ต้องตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น  

โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการ
ในคณะ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด กล่าวคือ ระเบียบ
วุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

คํานิยาม 

 
“อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ” หมายความว่า 

บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการด้วย 

                                                 
∗ ที่มา : ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๐ 

“คณะอนุกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมาธิการ 
ซึ่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญที่วุฒิสภาตั้งขึ้น 

“คณะกรรมาธิการ” หมายความว่า คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญที่วุฒิสภาตั้งขึ้น 

 

คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม 
 

อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ที่ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
(๔) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ 
หรือกฎหมายอื่น 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระทําทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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 ๕๑ 

(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓ 

(๑๑) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๗๔ 

(๑๒) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
คุณสมบัติทั่วไปใน (๒) มิให้ใช้บังคับกับการตั้งอนุกรรมาธิการ 

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๓ กล่าวคือ กรณีการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่ประธานวุฒิสภาวินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากวุฒิสภามิได้
พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น มีจํานวน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดส่วน
หญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 

อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ หรือ
มีคุณสมบัติตามที่คณะอนกุรรมาธิการประสงค์ 

การแต่งตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะให้ดํารงตําแหน่ง
เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ หรือ
ประธานชั่วคราวของที่ประชุมแล้วแต่กรณี จะกระทํามิได้ 
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 ๕๒ 

การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ในสังกัดสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นอนุกรรมาธิการ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดมีความประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ใดเป็นอนุกรรมาธิการ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการได้ไม่เกินคนละ ๑ คณะ ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ได้ปฏิบัติอยู่โดยตรง 
จะได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการได้ไม่เกิน ๒ คณะ 

(๒) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ ต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจําเป็นหลัก 
โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่หรือราชการประจําที่ปฏิบัติอยู่ 

(๓) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป 

ในตําแหน่งสายงานวิชาการด้านนิติกร วิทยากร หรือสายงานวิชาการด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ 

 ข. ประสบการณ์ 
  ตําแหน่งนิติกร 
  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการยกร่างกฎหมาย 

การยกร่างรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และการให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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 ๕๓ 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายปกครอง และ
ข้อบังคับการประชุมของสภาเป็นอย่างดี และเคยผ่านการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรด้านการยกร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
หรือเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหลักสูตรเทียบเท่า ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนด และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

  ตําแหน่งวิทยากรหรือสายงานวิชาการด้านอื่น ๆ 
  จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการยกร่าง

รายงานการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ของคณะอนุกรรมาธิการ 
และการให้ความเห็นทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกระทํากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ
นั้น ๆ เป็นอย่างดี และเคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการ
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ หลักสูตรตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
ในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

(๔) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ จะต้องได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการวุฒิสภา โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
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 ๕๔ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

อนุกรรมาธิการซึ่ งมิ ใช่กรรมาธิการในคณะจะต้องธํารงไว้ 
ซึ่งเกียรติภูมิของวุฒิสภา และปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
ตลอดจนกฎ ระเบียบ หรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ 
หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติขัดกับหลักการตามที่ระบุไว้ 
หรือได้กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ 
เกียรติภูมิ และชื่อเสียงของสถาบันวุฒิสภา เช่น การไม่รักษาซึ่งชื่อเสียง
ของวุฒิสภา การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น การไม่รักษาความลับในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ที่กระทําเป็นการลับ หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดกับหลักการ 
ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวนี้ สมาชิกวุฒิสภาหรือผู้มีส่วนได้เสียอาจเสนอ 
เรื่องร้องเรียน โดยยื่นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาสอบสวนและมีมติให้ออกก็ได้ 

การออกจากตําแหน่งกรณีนี้ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณา 
ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา หรือการใช้สิทธิทางศาลของผู้มีส่วนได้เสยี 

 
 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๕ 

การพ้นจากตําแหน่ง 
 

อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม 
(๔) คณะกรรมาธิการครบวาระตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
(๕) คณะกรรมาธิการมีมติให้ออก 
(๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามีมติให้ออก 
(๗) ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

และไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการทราบ 
 




