คํานํา
หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการฉบับนี้
ได้รวบรวมสาระสําคัญอันเป็นสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิ ก าร รวมทั้ ง บุ ค คลผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วงงานรั ฐสภาทั้ งหลาย
พึงได้รับ อาทิ เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่ม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ
นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
การเบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทาง การขอพระราชทานเครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์
การประกั น สุ ข ภาพ และการเป็ น สมาชิ ก หน่ ว ยในองค์ ก ารรั ฐ สภา
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ได้ จั ด ทํ า หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ขึ้ น
ก็ ด้ ว ยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ สํ า คั ญ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและกรรมาธิ ก าร
รวมทั้ ง บุ ค คลผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วงงานรั ฐ สภาทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ พึ ง จะได้ รั บ ตามพระราชกฤษฎี ก า ตลอดจนระเบี ย บ
ประกาศและกฎเกณฑ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หวังว่าหนังสือฉบับนี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา กรรมาธิ ก าร
ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และผู้ที่สนใจทั่วไป
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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เงินประจําตําแหน่ง
และเงินเพิม่ ของประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่ม
ของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๖ กําหนด ให้เงิ นประจํา ตําแหน่ง และประโยชน์ ต อบแทน
อย่างอื่นของ
- ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
- ประธานและรองประธานวุฒิสภา
- ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- สมาชิกวุฒิสภา
ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกําหนดให้จ่ายได้
ไม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที่๒
- ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา
ได้ รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และเงิ น เพิ่ ม เป็ น รายเดื อ นตามบั ญ ชี อั ต รา
เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และเงิ น เพิ่ ม ของประธานและรองประธานวุ ฒิ ส ภา
และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันเข้ารับหน้าที่๓

๑

ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
ที่มา : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๓ บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
๓

ที่มา : มาตรา ๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร∗
๑) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานวุฒิสภา
ประธานวุฒิสภา ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ ๗๔,๔๒๐ บาท
และได้รับเงินเพิ่ม เดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๑๙,๙๒๐ บาท
๒) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ
๗๕,๕๙๐ บาท และได้รับเงินเพิ่ม เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ
๑๒๕,๕๙๐ บาท
๓) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภาและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานวุฒิสภา และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับ
เงินประจําตําแหน่ง เดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และได้รับเงินเพิ่มเดือนละ
๔๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๑๕,๗๔๐ บาท

∗

ที่มา : พระราชกฤษฎี ก าเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒
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๔) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
เดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และได้รับเงินเพิ่ม เดือนละ ๔๒,๕๐๐ บาท รวมเป็น
เดือนละ ๑๑๕,๗๔๐ บาท
๕) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ ๗๑,๒๓๐ บาท
และได้รับเงินเพิ่ม เดือนละ ๔๒,๓๓๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๑๓,๕๖๐ บาท
๖) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ
๗๑,๒๓๐ บาท และได้รับเงินเพิ่ม เดือนละ ๔๒,๓๓๐ บาท รวมเป็นเดือนละ
๑๑๓,๕๖๐ บาท
- ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับเงินประจําตําแหน่ง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
แล้วแต่กรณีอีก (มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งฯ)
- เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวาระ ให้ประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไป
จนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่ (มาตรา ๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งฯ)
๓
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- สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกสภาพตามวาระและอยู่ในตําแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปจนถึง
วันก่อนวันที่มีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ (มาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา
เงินประจําตําแหน่งฯ)

๔
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บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของ
ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร∗
ตําแหน่ง
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานวุฒิสภา
รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เงินประจํา
เงินเพิ่ม
รวมเป็น
ตําแหน่ง
(บาท/เดือน) (บาท/เดือน) (บาท/เดือน)
๗๔,๔๒๐
๗๕,๕๙๐
๗๓,๒๔๐
๗๓,๒๔๐

๔๕,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๔๒,๕๐๐
๔๒,๕๐๐

๑๑๙,๙๒๐
๑๒๕,๕๙๐
๑๑๕,๗๔๐
๑๑๕,๗๔๐

๗๓,๒๔๐

๔๒,๕๐๐

๑๑๕,๗๔๐

๗๑,๒๓๐
๗๑,๒๓๐

๔๒,๓๓๐
๔๒,๓๓๐

๑๑๓,๕๖๐
๑๑๓,๕๖๐

∗

ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
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ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง∗
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ตําแหน่ง ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
(๒) ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(๓) ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๔) ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(๕) ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๖) ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(๗) ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๘) โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๙) โฆษกประธานวุฒิสภา
(๑๐) โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๑๑) เลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๒) เลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๑๓) เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๔) เลขานุการประธานวุฒิสภา
(๑๕) เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๖) เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๑๗) เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๑๘) ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
(๑๙) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
(๒๐) ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
∗

ที่มา : มาตรา ๙๒ ประกอบกับมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๔

๗
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(๒๑) ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
(๒๒) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๒๓) ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๒๔) ผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองจะมีจํานวนเท่าใดให้เป็นไป
ตามอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองท้ายพระราชบัญญัตินี้
สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองซึ่งดํารงตํ าแหน่งสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรด้วย ถ้าได้เงินประจําตําแหน่งหรือเงินเพิ่มสําหรับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ในฐานะข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองอีก
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม (๑) (๓) (๕) (๗)
(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๕) (๑๗) (๑๘) (๒๐) (๒๒) และ (๒๔) ให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตาม (๒) (๔) (๖) (๙)
(๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๑) และ (๒๓) ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้มีอํานาจ
แต่งตั้ง

๘
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คุณสมบัติทั่วไปของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง∗
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง
หรือเงินเดือนประจํา และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๗
วรรคหนึ่ง เว้นแต่ ข. (๑) กล่าวคือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และ
(๒) กล่าวคือ เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง มาใช้บังคับกับข้าราชการ
รัฐสภาฝ่ายการเมืองโดยอนุโลม
ดังนั้น ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จึงต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
๓. เป็ นผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ร.
๒. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
๓. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๔. เป็นบุคคลล้มละลาย
∗

ที่มา : มาตรา ๙๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๙
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๕. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๗. เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า
ผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
๘. เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษไล่อ อก เพราะกระทํา ผิด วินัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
๙. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือ
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
การพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง∗
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองออกจากตําแหน่งเมื่อ
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง หรือเมื่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตําแหน่ง หรือเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ
หรือถูกยุบ แล้วแต่กรณี
๔. สําหรับข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากประธานวุ ฒิส ภา ผู้ แ ต่ง ตั้ งสั่ ง ให้พ้ น จากตํา แหน่ง หรื อ เมื่อ ประธาน
วุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภาออกจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
∗

ที่มา : มาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๐
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อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
(บัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔)
อัตราเงินเดือน∗
(บาท)

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง
(บาท/เดือน)

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๕๗,๖๖๐

๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๕๗,๖๖๐

๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จํานวน ๒ อัตรา)

๕๗,๖๖๐

๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
(จํานวน ๒ อัตรา)

๕๗,๖๖๐

๑๕,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(เท่าจํานวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร)

๔๗,๒๕๐

๑๐,๐๐๐

ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
(เท่าจํานวนรองประธานวุฒิสภา)

๔๗,๒๕๐

๑๐,๐๐๐

ตําแหน่ง

∗

ที่มา : ประกาศรัฐสภา เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

อัตราเงินเดือน
(บาท)

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง
(บาท/เดือน)

ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาแทนราษฎร
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๗,๒๕๐

๑๐,๐๐๐

โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๗,๒๕๐

๑๐,๐๐๐

โฆษกประธานวุฒิสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๗,๒๕๐

๑๐,๐๐๐

โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๗,๒๕๐

๑๐,๐๐๐

เลขานุการประธานรัฐสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานรัฐสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

เลขานุการประธานวุฒิสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

ตําแหน่ง

๑๒

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

อัตราเงินเดือน
(บาท)

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง
(บาท/เดือน)

เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(เท่าจํานวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร)

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(เท่าจํานวนรองประธานวุฒิสภา)

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(จํานวน ๑ อัตรา)

๔๔,๓๑๐

๔,๙๐๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
(จํานวน ๑ อัตรา)

๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
(จํานวน ๑ อัตรา)

๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐

ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
(เท่าจํานวนรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร)

๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐

ตําแหน่ง

๑๓

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(เท่าจํานวนรองประธานวุฒิสภา)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(จํานวน ๑ อัตรา)

๑๔

อัตราเงินเดือน
(บาท)

อัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง
(บาท/เดือน)

๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐

๓๙,๗๑๐

๓,๗๘๐

การตั้งผูช้ ่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธาน
วุฒิสภาจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาไว้ ดังต่อไปนี้
สมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิเสนอตั้งผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
ได้จํานวน ๕ คน ต่อสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน คนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน∗
อนึ่ ง ผู้ ช่ ว ยดํ า เนิ น งานของสมาชิ กวุ ฒิ สภา ต้ องมี คุ ณสมบั ติ ต าม
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

∗

ที่มา ระเบี ยบรั ฐสภาว่ าด้ วยการแต่ งตั้ งบุ คคลเพื่ อปฏิ บั ติ หน้ าที่ อั นจะเป็ นประโยชน์ ต่ อการปฏิ บั ติ งานของรั ฐสภา
สภาผู้ แทนราษฎร วุ ฒิ สภา สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิ สภาและกรรมาธิ การของสภาผู้ แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๕

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง∗
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเคยปฏิบัติหรือ
ประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเคยปฏิบัติ
หรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
(๔) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และเคยปฏิ บั ติ ห รื อ
ประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ

∗

ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่
๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๖

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

(๕) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ) และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้านการเมือง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่สมาชิกวุฒิสภากําหนด
การตั้งผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจะเป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม และมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาโดยสมาชิกวุฒิสภาต้องให้คํารับรองว่า ผู้นั้น
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้
ตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด และให้ผู้ถูกเสนอชื่อยื่นใบ
รายงานตัวตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนดพร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สํ าเนาทะเบี ยนบ้ าน และสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน ถ้ า มี
การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย
(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
๑๗

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐาน
ต่าง ๆ ของผู้ถูกเสนอชื่อทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศ จึ ง จะมี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
ค่าตอบแทน
ผู้ ช่ ว ยดํ า เนิ น งานของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตาม
หลั ก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่ กํา หนดไว้ ในประกาศนี้ ได้ รั บค่ า ตอบแทนจาก
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเป็ น รายเดื อ นตามอั ต ราที่ กํ า หนดไว้
ในระเบี ย บรั ฐ สภาว่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อ การปฏิบัติง านของรัฐ สภา สภาผู้แ ทนราษฎร วุฒิส ภา
สมาชิก สภาผู ้แ ทนราษฎร สมาชิก วุฒ ิส ภา และกรรมาธิก ารของ
สภาผู้แ ทนราษฎรหรือ วุฒิส ภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยระบุไว้ใ น
คํา สั่ง แต่ง ตั้ง ด้ว ย ปัจ จุบัน ผู้ช่ว ยดํา เนิน งานของสมาชิกวุฒิสภาให้ได้รับ
ค่าตอบแทนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๑๘

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การพ้นจากตําแหน่งของผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา∗
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุต่าง ๆ
ดังนี้
๑. พ้นจากตําแหน่งเมื่อถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง
๒. พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด
(๕) สมาชิก วุฒิส ภาแจ้งเป็ นหนั งสื อ ต่อ สํา นักงานเลขาธิ การ
วุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิก
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๖) สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาได้ สิ้ น สุ ด ลงหรื อ เมื่ อ
สมาชิกวุฒิสภาพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แล้วแต่กรณี
การพ้ น จากตํ า แหน่ ง ไม่ ว่ า ในกรณี ใ ด ผู้ ช่ ว ยดํ า เนิ น งานของ
สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

∗

ที่มา : ประกาศวุ ฒิ ส ภา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารแต่ ง ตั้ งบุ คคลเพื่ อ ปฏิบั ติ ง านให้ แ ก่ส มาชิ กวุ ฒิ ส ภา
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๙

การตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภา
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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
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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

การตั้งผูช้ ํานาญการประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภา
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ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธาน
วุฒิสภาจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาไว้ ดังต่อไปนี้
สมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิเสนอตั้งผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
ได้จํานวน ๒ คน ต่อสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนคนละ
๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
อนึ่ ง ผู้ ชํ านาญการประจํ าตั วสมาชิ กวุ ฒิ สภา ต้ องมี คุ ณสมบั ติ ตาม
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒๗
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(๔) ไม่ เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมื อนไร้ ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา คือ
สําเร็ จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์เกี่ยวกั บงาน
ที่อยู่ ในหน้าที่ ของสมาชิก วุฒิ สภาหรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้ ชํ านาญการประจํ าตั วสมาชิ กวุ ฒิ สภา มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) ศึก ษาค้น คว้า ข้อ มูล ข้อ เท็จ จริง และข้อ กฎหมายประกอบ
การดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(๒) ศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวม จัดทํา
ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
การตั้งผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจะเป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเป็นผู้ชํานาญการ
ประจํ าตั วสมาชิ กวุ ฒิ สภา โดยสมาชิกวุ ฒิ สภาต้ อ งให้ คํ า รั บรองว่ า ผู้ นั้ น มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้
ตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด โดยให้ผู้ถูกเสนอชื่อยื่นใบ
รายงานตั วตามแบบที่ สํ านั กงานเลขาธิ การวุฒ ิส ภากํ า หนด พร้อ มด้ว ย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น และสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย
(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ
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(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ถูกเสนอชื่อ เมื่อ เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดไว้ในประกาศ จึงจะมีคําสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ชํานาญการประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภา ต่อไป
ค่าตอบแทน
ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตรา
ที่กําหนดไว้ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งด้วย
ปัจจุบันผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท∗

∗

ที่มา : ข้อ ๓ (๓) แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบั ติง านของรัฐสภา สภาผู้ แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิสภา และ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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การพ้นจากตําแหน่งของผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา∗
ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุต่าง ๆ
ดังนี้
๑. พ้นจากตําแหน่งเมื่อถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง
๒. พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด
(๕) สมาชิกวุฒิสภาแจ้งเป็นหนังสือ ต่อ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิ ส ภาว่ าไม่ ป ระสงค์ จ ะให้ ผู้ชํ า นาญการประจํา ตั ว ของสมาชิ ก วุฒิ ส ภา
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๖) สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาได้ สิ้ น สุ ด ลงหรื อ เมื่ อ
สมาชิกวุฒิสภาพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
การพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ผู้ชํานาญการประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

∗

ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๑

ที่ปรึกษา นักวิชาการ
หรือเลขานุการ
ในคณะทํางานทางการเมือง
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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
และวิธีก ารแต่ง ตั้ง บุค คลเพื่อ เป็น คณะทํา งานทางการเมือ ง ฉบับ ที่ 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
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คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
ที่ปรึกษา นักวิชาการ และเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
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

๓๔
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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 : ประกาศวุ ฒิ สภา เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การแต่ งตั้ งบุ คคลเพื่ อเป็ นคณะทํ างานทางการเมื อง
ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๓๕
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วิธีการแต่งตั้ง
ให้ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามที่กําหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางาน
ทางการเมือง แล้วแต่กรณี โดยประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา
ต้องให้คํารับรองว่าผู้นั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองตามที่
กํ า หนดไว้ ใ นประกาศนี้ ทั้ ง นี้ ตามแบบที่ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
กําหนด
ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางาน
ทางการเมือ ง ยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น และสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
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
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ ยิ น ยอมจากส่ ว นราชการ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอ
ชื่อจากหลักฐานตามที่กําหนด เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นที่ปรึกษา
นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง แล้วแต่กรณี
๓๖
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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
ของรั ฐสภา สภาผู้ แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิสภา และกรรมาธิ การ
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓๗

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การพ้นจากตําแหน่ง∗
ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือง
มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
(๕) ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ที่ปรึกษา นักวิชาการ
หรือเลขานุการในคณะทํางานทางการเมือ ง แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง
(๖) ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พ้นจาก
ตําแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
การพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการ
ในคณะทํางานทางการเมือง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

∗

ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะทํางานทางการเมือง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓๘

ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
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ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ∗
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ได้อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖
และข้อ ๗ ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานวุฒิสภาจึงออกประกาศวุฒิสภา เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กล่าวคือ เพื่อประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ให้มีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้
(๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ
(๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
(๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
(๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ

∗

ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๙

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

โดยจํานวนตําแหน่งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจําคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแต่ละคณะ
ให้ประธานวุฒิสภา เป็นผู้กําหนด โดยคํานึงถึงงบประมาณสําหรับปีงบประมาณนั้น ๆ
ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนของแต่ละตําแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว ต้องไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้สําหรับคณะกรรมาธิการในการแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม∗
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ที่ ป รึ ก ษาประจํ าคณะกรรมาธิ การ ผู้ ชํ านาญการประจํ า
คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า
๒๕ ปีบริบูรณ์ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า
๒๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็ น ผู้ ที่ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
∗

ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๐
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(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ที่ ป รึ ก ษาประจํ า คณะกรรมาธิ ก ารและผู้ ชํ า นาญการประจํ า
คณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และเคยศึกษา
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น
พอสมควร หรือ
(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่คณะกรรมาธิการประสงค์ตามลักษณะงาน
ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้นเป็นอย่างดี
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท และเคยศึกษาวิชา
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเคยศึกษา
วิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมาธิการ
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เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และมีความรู้
ความสามารถในการทํ างานด้ านเลขานุ การและธุ รการของคณะกรรมาธิ การ
เป็นอย่างดี
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ตําแหน่งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คําปรึกษา แนะนําและแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
ตําแหน่งผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการของ
คณะกรรมาธิการ ดังต่อไปนี้
(๑) ทํางานทางวิชาการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการหรือประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย
(๒) ริเริ่ม เสนอแนะ และให้คําปรึกษาทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ
(๓) ประสานงานทางวิชาการกับคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ
ตําแหน่งนักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
และตําแหน่งเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย
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วิธีการแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แต่ละคณะจะเป็น
ผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามมติของคณะกรรมาธิการ เป็นที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
โดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา อาจแต่งตั้งที่ปรึกษา
ประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการ
ประจําคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ตําแหน่งใด
ตํา แหน่ง หนึ่ง หรือ ทุก ตํา แหน่ง ก็ไ ด้ และให้พิจ ารณาถึง จํา นวนตํา แหน่ง
ที่จะแต่งตั้งด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนของแต่ละตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
แล้วต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้ สําหรับคณะกรรมาธิการ
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
โดยประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ต้องให้คํารับรองว่า
ผู้นั้นมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนด
การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
ในแต่ละคณะ ให้ระบุชื่อของคณะกรรมาธิการนั้นไว้ในแต่ละตําแหน่งด้วย
และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวจะดํารงตําแหน่งได้เพียงตําแหน่งเดียว
และจะดํารงตําแหน่งมากกว่า ๑ คณะมิได้
๔๔
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ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจําคณะกรรมาธิการ จะต้องยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนดพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สํา เนาทะเบีย นบ้า น และสํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย
(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กําหนด
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก เสนอชื่ อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาประจํ า คณะกรรมาธิ ก าร
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือพนั กงานรัฐวิส าหกิจ ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี
ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
จากหลั ก ฐานตามที่ กํ า หนด เมื่ อ เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ต ามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นที่ปรึกษา
ประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการ
ประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี
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ค่าตอบแทน
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศวุฒิสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ ให้ได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ระบุไว้
ในคําสั่งแต่งตั้งด้วย ดังต่อไปนี∗้
(ก) กรณีแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
(๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
(๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
∗

ที่มา : ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้ แทนราษฎร วุ ฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิสภา และกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

๔๖

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

(ข) กรณีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท
(๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท
(๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
- การออกคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจํ าคณะกรรมาธิ การ จะให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ย้ อ นหลั ง ไปถึ ง วั น ก่ อ นวั น ที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภามีมติไม่ได้
- ในกรณี ที่ ที่ ปรึ กษาประจํ าคณะกรรมาธิ การ ผู้ ชํ านาญการประจํ า
คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการ พ้นจากตําแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และคณะกรรมาธิการ
สามั ญ ประจํ า วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ยื น ยั น ให้ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลผู้ ที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามเดิ ม ต่ อ ไป ก็ ใ ห้ คํ า สั่ ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม
ปีงบประมาณได้
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การพ้นจากตําแหน่ง
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
นั กวิ ชาการประจํ าคณะกรรมาธิ การ และเลขานุ การประจํ าคณะกรรมาธิ การ
มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด
(๕) คณะกรรมาธิการมีมติให้ออก
(๖) คณะกรรมาธิการครบวาระตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
(๗) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม
การพ้ นจากตํ าแหน่ งไม่ ว่ าในกรณี ใด ที่ ปรึ กษาประจํ าคณะกรรมาธิ การ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน
หรือเงินอื่นใดจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๔๘
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อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ∗
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๗ กําหนดให้
คณะกรรมาธิ ก ารมี อํ า นาจตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาปั ญ หา
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ แล้วรายงานคณะกรรมาธิการ
ภายในเวลาที่ค ณะกรรมาธิก ารกํา หนด ในกรณีที่ค ณะอนุก รรมาธิก าร
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนด
ให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารแต่ ล ะคณะประกอบด้ ว ยอนุ ก รรมาธิ ก าร
มีจํานวนไม่เกิน ๑๐ คน โดยประธานและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ต้องตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้น
โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการ
ในคณะ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานวุฒิสภากําหนด กล่าวคือ ระเบียบ
วุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ
พ.ศ. ๒๕๕๑
คํานิยาม
“อนุ ก รรมาธิ ก ารซึ่ ง มิ ใ ช่ ก รรมาธิ ก ารในคณะ” หมายความว่ า
บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับ
การแต่ ง ตั้ ง เป็ น อนุ ก รรมาธิ ก าร และให้ ห มายความรวมถึ ง ข้ า ราชการ
รัฐสภาสามัญ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการด้วย
∗

ที่มา : ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
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“คณะอนุ ก รรมาธิ ก าร” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
ซึ่งตั้งขึ้น โดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญที่วุฒิสภาตั้งขึ้น
“คณะกรรมาธิ ก าร” หมายความว่ า คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ
ประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญที่วุฒิสภาตั้งขึ้น
คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็ น ผู้ ที่ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
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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(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้อ งห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือ ง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๓
(๑๑) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๔
(๑๒) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปใน (๒) มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การตั้ ง อนุ ก รรมาธิ ก าร
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
มีคุณสมบัติตามที่คณะอนุกรรมาธิการประสงค์
การแต่งตั้งอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะให้ดํารงตําแหน่ง
เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ หรือ
ประธานชั่วคราวของที่ประชุมแล้วแต่กรณี จะกระทํามิได้
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การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นอนุกรรมาธิการ
ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดมีความประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ใดเป็นอนุกรรมาธิการ
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการได้ไม่เกินคนละ ๑ คณะ ทั้งนี้ เว้นแต่จะเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ได้ปฏิบัติอยู่โดยตรง
จะได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการได้ไม่เกิน ๒ คณะ
(๒) ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการ ต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจําเป็นหลัก
โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่หรือราชการประจําที่ปฏิบัติอยู่
(๓) ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
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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กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายปกครอง และ
ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม ของสภาเป็ น อย่ า งดี และเคยผ่ า นการฝึ ก อบรม
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
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้ าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห รื อ ญั ต ติ หรื อ เคยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๔) ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
ที่ จ ะได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น อนุ ก รรมาธิ ก าร จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
เลขาธิการวุฒิสภา โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
อนุ ก รรมาธิ ก ารซึ่ ง มิ ใ ช่ ก รรมาธิ ก ารในคณะจะต้ อ งธํ า รงไว้
ซึ่ ง เกี ย รติ ภู มิ ข องวุ ฒิ ส ภา และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ ข้ อ บั ง คั บ
การประชุมวุฒิสภา ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
ตลอดจนกฎ ระเบียบ หรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ
หากปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติขัดกับหลักการตามที่ระบุไว้
หรื อ ได้ ก ระทํ า การใด ๆ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ เกี ย รติ ศั ก ดิ์
เกียรติภูมิ และชื่อเสียงของสถาบันวุฒิสภา เช่น การไม่รักษาซึ่งชื่อเสียง
ของวุ ฒิ ส ภา การแสวงหาประโยชน์ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น การไม่รักษาความลับในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ที่ ก ระทํ า เป็ น การลั บ หรื อ กระทํ า การใด ๆ อั น เป็ น การขั ด กั บ หลั ก การ
ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
เป็ นต้ น ในกรณี ดั งกล่ าวนี้ สมาชิ กวุ ฒิ สภาหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อาจเสนอ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น โดยยื่ น ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การวุ ฒิ ส ภา
เพื่อพิจารณาสอบสวนและมีมติให้ออกก็ได้
การออกจากตํ า แหน่ ง กรณี นี้ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นการพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา หรือการใช้สิทธิทางศาลของผู้มีส่วนได้เสีย

๕๔
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การพ้นจากตําแหน่ง
อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม
(๔) คณะกรรมาธิการครบวาระตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
(๕) คณะกรรมาธิการมีมติให้ออก
(๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามีมติให้ออก
(๗) ขาดการประชุม ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
และไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการทราบ

๕๕

เบี้ยประชุม
กรรมาธิการวุฒิสภา
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา
กรรมาธิการร่วมกันของสภาทัง้ สอง
อนุกรรมาธิการวุฒิสภา
อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อนุกรรมาธิการรัฐสภา
อนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง
และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการ
ซึ่งทําหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
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เบี้ยประชุม
กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมาธิการรัฐสภา กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง
อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อนุกรรมาธิการรัฐสภา อนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง
และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการซึ่งทําหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย
ของวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา∗
พระราชกฤษฎี ก าเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทน
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้
๑) เบี้ยประชุมกรรมาธิการ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ
วุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับ
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตราครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาท) (มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง)
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุม
ในคณะกรรมาธิการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้น
ไม่เกิน ๒ ครั้ง (มาตรา ๑๓ วรรคสาม)
∗

ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๒) เบี้ ยประชุ มอนุ กรรมาธิ การ อนุ กรรมาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร
อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการรัฐสภา และอนุกรรมาธิการร่วมกัน
ของสภาทั้งสอง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาท) (มาตรา ๑๓ วรรคสอง)
อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้น
มีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน ๒ ครั้ง (มาตรา ๑๓ วรรคสาม)
๓) เบี้ ย ประชุ ม ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง
ในคณะกรรมาธิการซึ่งทําหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการรัฐสภาสามัญตามข้อบังคับ
การประชุมสภา ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมในอัตรา
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง)
ผู้ช่วยเลขานุการดังกล่าวข้างต้น ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
ในวันหนึ่ง (มาตรา ๑๔ วรรคท้าย)

๕๘
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เบี้ยประชุม
กรรมการและอนุกรรมการ
ระเบีย บรัฐ สภาว่า ด้ว ยเบี ้ย ประชุม กรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ ดังนี้
“คณะกรรมการ”∗ หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการที่หัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ
“คณะอนุกรรมการ”∗ หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และให้หมายความ
รวมถึงคณะทํางานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาแต่งตั้ง
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

∗

ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
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การได้รับเบี้ยประชุมในคณะกรรมการ∗
(๑) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้
ประธานกรรมการ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
รองประธานกรรมการ ครั้งละ ๑,๘๐๐ บาท
กรรมการ ครั้งละ ๑,๖๐๐ บาท
(๒) เลขานุ การและผู้ ช่ วยเลขานุ การในคณะกรรมการ มี สิ ทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท
เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑ คน
ผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๓ คน
ในกรณีที่กรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย
ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงตําแหน่งเดียว
(๓) ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ ให้ ได้ รั บเบี้ ยประชุ ม เช่ นเดี ยวกั บ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการนั้น คือ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท

∗

ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔ : บัญชีอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๒
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การได้รับเบี้ยประชุมในคณะอนุกรรมการ
(๑) ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้
ประธานอนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท
รองประธานอนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๓๕๐ บาท
อนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท
(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑ คน
ผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๓ คน
อนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย
ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงตําแหน่งเดียว
หลักเกณฑ์ในการได้รับเบี้ยประชุม∗
กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ ง หรื อ อนุ ก รรมการ
ในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ที่มีสิทธิ ได้รับ เบี้ยประชุมเป็น รายครั้ ง
ให้ได้รับเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้น
แล้วแต่กรณี เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง (ข้อ ๑๐)
ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ ให้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม เช่ น เดี ย วกั บ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการนั้น และที่ปรึกษาคณะกรรมการที่มี
สิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมสําหรับการประชุม
คณะกรรมการนั้น เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง (ข้อ ๘)
∗

ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔
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องค์ประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
การประชุม ของคณะกรรมการหรือ คณะอนุก รรมการ ต้อ งมี
กรรมการหรืออนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
หรืออนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม
ตามระเบียบนี้ (ข้อ ๑๓)
ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยตําแหน่ง
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
โดยทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ
และให้นับ เป็น องค์ป ระชุม ตลอดจนมีสิท ธิไ ด้รับ เบี้ย ประชุมในอัต รา
เช่นเดียวกับกรรมการ หรืออนุกรรมการ แล้วแต่กรณี (ข้อ ๑๑)
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก
สภาผู ้แ ทนราษฎร จะเป็น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ห่ง พระราชกฤษฎีก า
เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ของประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๗ วรรคท้าย ซึ่งกําหนดให้นําพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวุฒิสภาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ∗
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักร
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

∗

ที่มา : ลักษณะ ๒ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และลักษณะ ๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ หมวดที่ ๑ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และหมวดที่ ๒
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแบ่งออกเป็น
๒ ประเภท คือ ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ ๒) ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
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๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักร
๑.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้
ดังนี้
๑) ค่าพาหนะในการเดินทางครั้งแรกเพื่อมาเข้ารับหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่
นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัด
อันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาเฉพาะการเดินทางครั้งแรก
เพื่อมาเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ∗
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอก
จังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งรัฐสภากลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่

∗

ที่มา : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๓ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๒๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน
ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
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ทั้งนี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการมาใช้บังคับแก่ค่าพาหนะในการเดินทางโดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิ
ในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง (มาตรา ๗)∗
๒) ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวมีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมิได้ใช้ใบเบิกทางตามอัตรา
ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดสําหรับทางราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งรัฐสภา ให้ได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางจากอําเภอ
ในจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อ ยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาตามระยะทาง
ที่สมาชิกวุฒิสภาได้แจ้งไว้ครั้งแรกต่อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
สํานักงานได้คํานวณระยะทางตามเส้นทางที่สั้นและตรงของกรมทางหลวง
หรือกรมทางหลวงชนบท แล้วแต่กรณี เพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ
ในการเดินทางนั้น

∗

ที่มา : มาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎี กาเงินประจํ าตําแหน่งและประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
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(๒) ในกรณีที่เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ใช้
ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง และเครื่องบิน และจากสถานที่
ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง และเครื่องบินมายังรัฐสภา
ให้นําความใน (๑) เกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ รวมถึงการเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการด้วย (มาตรา ๙)∗
๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามมติ
ของคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมาธิการรัฐสภา หรือกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง มีความจําเป็น
ต้องเดินทางไปนอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติของ
คณะกรรมาธิการ ให้กรรมาธิการดังกล่าวได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่

∗

ที่มา : มาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
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ทั้งนี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยกรรมาธิการจะได้รับสิทธิในอัตรา
เดียวกับข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง๑
๔) ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่ อมี การประชุ มคณะกรรมาธิ การ ให้ กรรมาธิ การวุ ฒิ สภา
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกัน
ของสภาทั้งสอง ที่มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมีถ่ินที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อ ยู่มายังจังหวัด
อันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ และเมื่อการประชุม
คณะกรรมาธิการได้สิ้นสุดลงเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ให้ได้รับ
ค่าพาหนะในการเดิ นทางจากจังหวัดอัน เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุ ม
คณะกรรมาธิการกลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่
ทั้งนี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม๒
๑

ที่มา : มาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงิ นประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ างอื่ นของ
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒

ที่มา : มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑.๒ พระราชกฤษฎี ก าค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ ได้ กํ าหนดค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรไว้ ดังนี∗้
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๒. ค่าเช่าที่พัก
๓. ค่า พาหนะ รวมถึ งค่ า เช่า ยานพาหนะ ค่ าเชื้ อ เพลิ ง หรื อ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ
ทํานองเดียวกัน
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

∗

ที่มา : มาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
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อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(เหมาจ่าย)
(บาท : วัน : คน)
ตําแหน่ง
อัตรา๑
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒๗๐
• สมาชิกวุฒิสภา
• กรรมาธิการ
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริงให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตรา ดังนี้
(บาท : วัน : คน)
ตําแหน่ง
ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู๒่
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒,๕๐๐
๑,๔๐๐
• สมาชิกวุฒิสภา
• กรรมาธิการ

๑

ที่มา : ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๒)
๒

ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิ กค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๓)

๖๙
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(๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้
(บาท : วัน : คน)
ตําแหน่ง
อัตรา∗
• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๑,๒๐๐
• สมาชิกวุฒิสภา
• กรรมาธิการ

∗

ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๓)
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อัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร๑
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ สามารถ
เบิกค่าพาหนะเดินทางในราชอาณาจักรได้ ดังนี้
(๑) รถโดยสารประจําทาง (บ.ข.ส.) ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัด (ข้อ ๙) ๒
(๒) รถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยมีสิทธิโดยสาร
รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) (ข้อ ๖)๓
(๓) เครื่องบิน ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยมีสิทธิโดยสาร
เครื่องบินในชั้นธุรกิจ
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ
สามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง ดังนี๔้
๑. อั ต ราค่ า พาหนะรั บ จ้ า งข้ า มเขตจั ง หวั ด ระหว่ า งสถานที่ อ ยู่
ที่ พั ก หรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการกั บ สถานี ย านพาหนะประจํ า ทางหรื อ
สถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ

๑

ที่มา : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิ กค่ าพาหนะรั บจ้ างข้ ามเขตจั งหวั ด เงินชดเชย และค่ าใช้ จ่ ายอื่นที่ จําเป็ นต้ องจ่ ายเนื่ องในการเดิ นทาง
ไปราชการ
๒
ที่มา : ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓
๔

ที่มา : ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่มา : มาตรา ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๑) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด
ที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
ที่ผ่า นเขตกรุงเทพฯ ให้เ บิกเท่าที่จ่า ยจริงภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท
(๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑)
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท
๒. เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท
(๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท
๓. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้อ งจ่าย เนื่องในการเดินทาง
ไปราชการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทาง
ถึงจุดมุ่งหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้
(๒) ต้ อ งไม่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังกําหนด
ไว้เป็นการเฉพาะ
(๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
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ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจําทาง และเครื่องบิน
เมื่ อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาได้ เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว
ให้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจั ด ใบเบิ ก ทางโดยสารรถไฟ รถยนต์
ประจําทาง และเครื่องบิน ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา เพื่อใช้ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิส ภา ผู้นํา ฝ่า ยค้า นในสภาผู้แ ทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งการใช้สิทธิในการเดินทางภายในประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ทําความตกลงกับหน่วยงานที่ให้บริการในการเดินทาง โดยให้สมาชิกวุฒิสภา
สามารถใช้ “บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (สมาชิกวุฒิสภา)* เป็นใบเบิกทาง
ในการเดินทางภายในประเทศได้ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาได้ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ได้เข้ารับหน้าที่ (วันที่ได้มีการปฏิญาณตน
ในที่ประชุมวุฒิสภา) จนถึงวันที่พ้นจากตําแหน่ง
ใบเบิกทางโดยสารรถไฟและรถยนต์ประจําทาง ให้มีผู้ติดตาม
ได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน
สําหรับหน่วยงานหรือสายการบินที่รับเงื่อนไขการใช้ใบเบิกทาง
กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังนี้
๑) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
๒) บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
๓) บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
* สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) เมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติ
เลือกประธานวุฒิสภาและได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว

๗๓
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๔) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด
๕) บริษทั กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จํากัด (Kan Air)
๖) บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จํากัด
(สายการบิน วัน ทู โก แอร์ไลน์)
๗) บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จํากัด
๘) การรถไฟแห่งประเทศไทย
๙) บริษัท ขนส่ง จํากัด
เมื่ อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาไปออกตั๋ ว เดิ น ทาง ให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
แสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกตั๋วและไม่ต้องจ่ายเงิน
โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเป็นผู้จ่ายให้กับบริษัทฯ
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๑. การเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การในการเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น
ภายในประเทศ มีดังนี้
- ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสายการบิ น ที่ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ประสงค์จะใช้บริการเพื่อจองรหัสการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ของสายการ
บินนั้น ๆ และต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา)
ต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินทุกครั้งที่ใช้บริการ (บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) มีจุดบริการ ณ อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑)
- เมื่อรับใบแจ้งและรับรองการเดินทาง ตามที่จองรหัส
ณ เคาน์เตอร์ที่สนามบิน พร้อมลงลายมือชื่อเพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง
และขณะขึ้นเครื่องสมาชิกวุฒิสภาต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(สมาชิกวุฒิสภา) ต่อเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นทุกครั้ง
๒. การเดินทางโดยรถไฟ
ขั้นตอนการดําเนินการในการเดินทางโดยรถไฟ มีดังนี้
- ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ สํ า รองที่ นั่ ง ก่ อ นการเดิ น ทาง
ล่วงหน้าไม่เกิน ๖๐ วัน ณ สถานีรถไฟที่ให้บริการ หรือจุดบริการของการรถไฟ
ณ อาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๑ และต้องแสดงบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(สมาชิกวุฒิสภา) ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการ

๗๕

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๓. การเดินทางโดยสารรถยนต์ (บ.ข.ส.)
ขั้นตอนการดําเนินการในการเดินทางโดยรถยนต์ (บ.ข.ส.)
มีดังนี้
- กรอกแบบสํ า รองที่ นั่ ง ตามรายการ เพื่ อ จองที่ นั่ ง
ณ สถานี บ ริ ก ารที่ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจะเดิ น ทาง โดยนํ า บั ต รประจํ า ตั ว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) แสดงต่อเจ้าหน้าที่
- สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาสามารถขอรั บ แบบสํ า รองที่ นั่ ง ได้
ที่งานธุรการ อาคารหมอชิต ชั้น ๔ หรือเจ้าหน้าที่จะมาให้บริการเฉพาะ
ในสมัยประชุมของรัฐสภา
- สํารองที่นั่ง ณ จุดบริการของ บ.ข.ส. ที่อาคารรัฐสภา ๑
ชั้น ๑ หรือ ณ จุดบริการเดินรถ ในจังหวัดนั้น ๆ
หมายเหตุ
กรณีสํารอง / จองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถเดินทางได้
สมาชิกวุฒิสภาที่สํารอง / จองที่นั่งและไม่สามารถเดินทาง
ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ของหน่วยงานนั้น ๆ
การเดินทางโดยรถไฟ และรถยนต์ (บ.ข.ส.) สมาชิก
วุ ฒิ ส ภาสามารถมี ผู้ ติ ด ตามได้ ๑ คน และเดิ น ทางในชั้ น เดี ย วกั น
โดยสมาชิกวุฒิสภาจะต้องร่วมเดินทางไปด้วย
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กรณีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) สูญหาย
แจ้งขอทําบัตรใหม่ ได้ที่
• กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สํานักบริหารงานกลาง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๔
• ห้อง Call Center ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ หรือ
• ห้องรับ - ส่งหนังสือ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
โดยยื่นใบแจ้งความของสถานีตํารวจ และเสียค่าธรรมเนียม
การทําบัตรฯ ใหม่ จํานวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
กรณีเข้ารับหน้าที่แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(สมาชิกวุฒิสภา)
เมื่ อเข้ ารั บหน้ าที่ แล้ ว หากสมาชิ กวุ ฒิ สภามี ความประสงค์
จะเดินทางภายในประเทศ แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา) สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาผู้ นั้ น ต้ อ งชํ า ระค่ า พาหนะสํ า หรั บ
การเดินทางในครั้งนั้น ๆ ไปก่อน หลังจากนั้นจึงนําหลักฐานค่าเดินทาง
เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง มาดํ า เนิ น การเพื่ อ ขอเบิ ก เงิ น คื น ได้ ที่ กลุ่ ม งานการเงิ น
สํานักการคลังและงบประมาณ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
เมื่อสมาชิกวุฒิสภาได้รับบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว
(ใบเบิกทาง) ให้ใช้บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางแทนการใช้เงินสด
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๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
๒.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๒ ได้กําหนดให้นํา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมาใช้บังคับแก่การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลม
โดยให้ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตรา
เดียวกับนายกรัฐมนตรี รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี
ส่วนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง
ทั้งนี้ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากประธานวุฒิสภา ประธาน
รัฐสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี
๒.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
มาตรา ๔๘ ได้กําหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ได้แก่
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(๒) ค่าเช่าที่พัก
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(๓) ค่ าพาหนะ รวมทั้ งค่ าเช่ ายานพาหนะ ค่ าเชื้ อเพลิ ง หรื อ
พลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานอง
เดียวกัน
(๔) ค่ารับรอง
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
(๑) อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและ
ค่าใช้จ่ายอื่น∗
สมาชิกวุฒิสภา
(๑) กรณี เ ลื อ กเบิ ก ในลั ก ษณะเหมาจ่ า ย ให้ เ บิ ก ได้ ไ ม่ เ กิ น วั น ละ
๓,๑๐๐ บาทต่อคน
(๒) กรณีมิ ได้เลื อกเบิ กในลักษณะเหมาจ่าย ให้ เบิกค่ าใช้จ่ ายได้
ดังนี้
(๒.๑) ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการ
ที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิก
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๒) ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า สําหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
(๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาทต่อคน
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้คิดคํานวณเบิกจ่าย
ในแต่ละวัน จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะนํามาสมทบเบิกในวัน
ถัดไปไม่ได้
∗

ที่มา : บัญชีหมายเลข ๖ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๒) ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว∗
อัตราค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่าที่พักให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
(บาท : วัน : คน)
ตําแหน่ง

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• สมาชิกวุฒิสภา
• กรรมาธิการ

∗

อัตราสําหรับประเทศ รัฐ เมือง
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐

ไม่เกิน
๗,๐๐๐

ไม่เกิน
๔,๕๐๐

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
จาก
จาก
ประเภท ก. ประเภท ก.
อีกไม่เกิน อีกไม่เกิน
ร้อยละ
ร้อยละ
๒๕
๔๐

ที่มา : บัญชีหมายเลข ๗ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไต้หวัน
๔. เติร์กเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด์
๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
๗. ปาปัวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
๑๔. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลต่านโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
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๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
สาธารณรัฐโครเอเชีย
สาธารณรัฐชิลี
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐตุรกี
สาธารณรัฐบัลแกเรีย
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต
สาธารณรัฐเปรู
สาธารณรัฐโปแลนด์
สาธารณรัฐฟินแลนด์
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐมอริเซียส
สาธารณรัฐมอลตา
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐเยเมน
สาธารณรัฐลิทัวเนีย
สาธารณรัฐสโลวัก
สาธารณรัฐสโลวีเนีย
สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินเดีย
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๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.

สาธารณรัฐเอสโตเนีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ฮังการี
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
ฮ่องกง

ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอร์เจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร์
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาห์เรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๕. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๘๓
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๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

สหรัฐเม็กซิโก
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐกานา
สาธารณรัฐแกมเบีย
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)
สาธารณรัฐคอสตาริกา
สาธารณรัฐคีร์กิซ
สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐแคเมอรูน
สาธารณรัฐคาซัคสถาน
สาธารณรัฐจิบูตี
สาธารณรัฐชาด
สาธารณรัฐซิมบับเว
สาธารณรัฐเซเนกัล
สาธารณรัฐแซมเบีย
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
สาธารณรัฐไซปรัส
สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐตูนิเซีย
สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
สาธารณรัฐเนปาล
สาธารณรัฐไนเจอร์
สาธารณรัฐบุรุนดี
สาธารณรัฐเบนิน
๘๔
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๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

สาธารณรัฐเบลารุส
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐมาลี
สาธารณรัฐยูกันดา
สาธารณรัฐลัตเวีย
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
สาธาณรัฐอาร์เมเนีย
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐอิรัก
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากทีก่ ําหนดใน
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง. และประเภท จ.

๘๕
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ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ญี่ปุ่น
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร์
ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและเหมาะสม∗
๑.
๒.
๓.
๔.
∗

องคมนตรี
รัฐบุรุษ
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

ที่มา : บัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

๘๖
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๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

รัฐมนตรี
ประธานศาลฎีกา
รองประธานศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขาธิการวุฒิสภา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกระทรวง
ปลัดทบวง
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
สมุหราชองครักษ์
จเรทหารทั่วไป
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เสนาธิการทหาร
ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
อัยการสูงสุด
๘๗
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๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการสํานักพระราชวัง
ราชเลขาธิการ
นายกราชบัณฑิตยสถาน
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๘๘
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(๓) ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
ได้กําหนดให้สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว จะเบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
และสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ในระดับชั้นหนึ่ง๑
ส่วนการเดินทางภายในของต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะในลักษณะ
เหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่สํานักงบประมาณกําหนด
(๔) ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว๒
ตําแหน่ง
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. สมาชิกวุฒิสภา

อัตรา (บาท : คน)
เหมาจ่าย ๙,๐๐๐

๑

ที่มา : มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๘)

๘๙
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(๕) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว∗
(๑) ประธานวุ ฒิ ส ภา ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร รองประธาน
วุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ให้เบิกค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง
(๒) สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เบิกค่ารับรอง
ได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นคณะหรือเดินทางไป
ราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได้ ต้องเป็น
การเดินทางกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภาหรือผู้แทนส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุม
หรือการสัมมนาทางวิชาการ
(ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย
(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ
∗

ที่ ม า : มาตรา ๑๒ แห่ งพระราชกฤษฎี กาเงิ นประจํ าตํ าแหน่ งและประโยชน์ ตอบแทนอย่ างอื่ นของประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับ ข้อ ๑๔
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๐
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(ง) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรี
หรือในฐานะแขกของรัฐบาลต่างประเทศ
(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาล
ต่างประเทศ
(ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่งเสริมสินค้าไทย
ในต่างประเทศหรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือส่งเสริม
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ
(ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

๙๑

การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
หรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา*
ลําดับ

*

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถึง
ม.ป.ช.
ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

๑

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง

ต.ช.

ม.ว.ม.

ปีเว้นปี

๓

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ต.ช.

ป.ช.

๔

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ป.ม.

๑. ต.ช. – ป.ม. ปีเว้นปี
๒. ป.ม.๓ ปี ขอ ป.ช.
ปีเว้นปี

๕

ที่ปรึกษารัฐมนตรี หรือ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๖

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ป.ช.

ปีเว้นปี

๗

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ป.ม.

ปีเว้นปี

๘

ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จ.ช.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๙

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
หรือทบวง หรือเลขานุการรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

๑๐

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง หรือทบวง

ต.ม.

ท.ม.

ปีเว้นปี

๑๑

คณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการ
ประสานงานวุฒิสภา ที่ดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

ท.ม.

ม.ป.ช.

หมายเหตุ

ปีเว้นปี

- ลําดับที่ ๓ – ๑๐
ให้ขอเฉพาะผู้ที่
ได้รับเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน
- ลําดับที่ ๓ - ๔
การเริ่มต้นขอ
ชั้นสายสะพาย จะต้อง
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาฯ
มาแล้ว ครบ ๑ ปี
(๑๒ เดือน)
ของปีที่จะขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตราสายสะพาย
ต้องเว้น ๒ ปี

๑. ท.ม.-ป.ช. ปีเว้นปี
๒. ป.ช. ๓ ปี ขอ
ม.ว.ม.
๓. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ
ม.ป.ช.

ที่มา : ระเบีย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ว ยการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิส ริ ย าภรณ์อั นเป็ น ที่เ ชิด ชู ยิ่ง ช้ า งเผือ ก

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๓

๙๓

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ*
ลําดับ

ตําแหน่ง

๑
๒
๓

ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
รองประธานวุฒิสภา
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจํา
สภาผู้แทนราษฎร
หรือประจําวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือ สมาชิกวุฒิสภา

๔
๕
๖
๗

๘

๙
๑๐

๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
ที่ปรึกษารองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร หรือที่ปรึกษา
รองประธานวุฒิสภา
เลขานุการประธานรัฐสภา
เลขานุการรองประธานรัฐสภา
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือเลขานุการประธานวุฒิสภา
เลขานุการรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร หรือเลขานุการ
รองประธานวุฒิสภา หรือเลขานุการ
ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถึง
ม.ป.ช.
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.
ม.ว.ม.
ม.ป.ช.
ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

ทุกปี
ทุกปี
ทุกปี

ป.ม.
ป.ม.
ท.ช.

ม.ป.ช.
ม.ป.ช.
ม.ป.ช.

ทุกปี
ทุกปี
๑. ท.ช. - ม.ว.ม. ทุกปี
๒. ม.ว.ม. ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.

ท.ช.

ม.ป.ช.

ต.ม.

ป.ช.

๑. ท.ช. – ป.ม. ทุกปี
๒. ป.ม. – ป.ช. ปีเว้นปี
๓. ป.ช. ๓ ปี ขอ ม.ว.ม.
๔. ม.ว.ม ๓ ปี ขอ ม.ป.ช.
๑. ต.ม. - ป.ม. ปีเว้นปี
๒. ป.ม. ๓ ปี ขอ ป.ช.

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

ต.ม.

ท.ช.

ปีเว้นปี

จ.ช.

ท.ม.

ปีเว้นปี

- ลําดับที่ ๘ – ๑๑
ให้ขอได้เฉพาะ
ผู้ที่ได้รับเงินเดือนจาก
งบประมาณแผ่นดิน
- ลําดับที่ ๘ การเริ่มต้น
ขอชั้นสายสะพายจะต้อง
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาฯ
มาแล้วครบ ๑ ปี
(๑๒เดือน)
ของปีที่จะขอพระราชทาน
การเลื่อนชั้นตราสายสะพาย
จะต้องเว้น ๒ ปี

บ.ม.
บ.ม.
บ.ม.
บ.ม.

ท.ช.
ท.ม.
ต.ม.
จ.ม.

ปีเว้นปี
ปีเว้นปี
ปีเว้นปี
ปีเว้นปี

- ลําดับที่ ๑๒ - ๑๕
ให้ขอเฉพาะผูไ้ ด้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
จากงบประมาณ
หมวดค่าตอบแทน

หมายเหตุ (๑) ตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ปรั บ เกณฑ์ ก ารเสนอขอตามมติ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น สายสะพาย ประจํ า ปี ๒๕๔๔ ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่ นร ๐๒๐๑/๗๑ (พิเศษ) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่สมาชิกวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษ
(๒) ตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรหรือประจําวุฒิสภา ปรับเกณฑ์เริ่มต้นการเสนอขอตาม (๑)
*

ที่มา : ระเบีย บสํานั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์อั นเป็ นที่เ ชิดชู ยิ่งช้ า งเผือ ก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๔

๙๔

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ คู่สมรสของสมาชิกรัฐสภา*
ลําดับ

*

ตําแหน่ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ
เลื่อนได้ถึง

๑

ประธานรัฐสภา

ท.ช.

ม.ว.ม.

๒

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิ ภา

ท.ช.

ม.ว.ม.

๓

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา

ต.ม.

ป.ม.

๔

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา

บ.ม.

ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลื่อนชั้นตรา

หมายเหตุ

๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่ อ นชั้ น ตรา
ได้ทุกปี ตามลําดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า
๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ ตรา
ได้ทุกปี ตามลําดับถึง ป.ช.
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ ตรา
ได้ทุกปี ตามลําดับถึง ป.ม.
๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชัน้ ตรา
ได้ปีเว้นปี ตามลําดับถึง ท.ม.

ที่มา : ระเบีย บสํานั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์อั นเป็ นที่เ ชิดชู ยิ่งช้ า งเผือ ก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๒๓ และบัญชี ๒๔

๙๕

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย∗
(เฉพาะสําหรับพระราชทานแก่สมาชิกวุฒิสภา)
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนั้ ต่ํากว่าสายสะพาย

ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.) บุรุษ

ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.) สตรี

∗

ภาพประกอบจาก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๙๖

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนั้ สายสะพาย

(๑) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

(๒) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

๙๗

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

(๓) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

(๔) มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก (ม.ป.ช.)

๙๘

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ภาพการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บุรุษ

สตรี

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ร่วมกับ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

๙๙

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ร่วมกับ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

๑๐๐

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ร่วมกับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

๑๐๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ร่วมกับ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

๑๐๒

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ร่วมกับ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

๑๐๓

ระเบียบปฏิบัติภายในบริเวณรัฐสภา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา∗
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุ ม
ของรั ฐ สภาและบริ เ วณรั ฐ สภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ กํ า หนดให้ บุ ค คลหรื อ
ยานพาหนะที่จะนําเข้ามาในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา
ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังให้ใช้บังคับกับผู้มาร่วมงาน
ที่สโมสรรัฐสภาเมื่อ พ้นเวลาราชการโดยอนุโลมด้วย โดยคํานึงถึงความ
สะดวกของผู้มาร่วมงานและความปลอดภัยของสถานที่ประชุมของรัฐสภา
และบริเวณรัฐสภา เนื่องจากสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา
เป็นสถานที่จะต้องให้ความเคารพและเป็นเขตหวงห้าม โดยบุคคลหรือ
ยานพาหนะที ่เ ข้า มาในบริเ วณรัฐสภาจะต้อ งมี บัต รอนุญ าตและปฏิบั ติ
ตามระเบียบ
บทนิยามศัพท์
“สมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
“บุคคลในวงงานรัฐสภา” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด ๆ
โดยอาศัยระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และยังคงดํารงตําแหน่งนั้นอยู่
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และให้รวมถึง
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือพนักงานอื่นใด ในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
∗

ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
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“ผู้เ คยเป็น สมาชิก รัฐ สภา” หมายความว่า ผู้เ คยเป็น สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียวให้หมายความถึงผู้เคยเป็นสมาชิกแห่งสภานั้น
“บัตรอนุญาต” หมายความว่า บัตรอนุญาตสําหรับบุคคล และ
บัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ
“บัตรแสดงตน” หมายความว่า บัตรแสดงตนที่ออกโดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
“บัตรอนุญาตสําหรับบุคคล” หมายความว่า บัตรอนุญาตให้เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภาหรือผ่านออกไปจากบริเวณรัฐสภา สําหรับบุคคล
“บัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะ” หมายความว่า บัตรอนุญาตให้เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภาหรือผ่านออกไปจากบริเวณรัฐสภา สําหรับยานพาหนะ
“บริเวณรัฐสภา” หมายความว่า พื้นที่ที่ตั้งรัฐสภาและที่ทําการหน่วยงาน
รวมทั้งบริเวณโดยรอบภายในอาณาเขตครอบครองของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
“สถานที่ประชุมรัฐสภา” หมายความว่า สถานที่ประชุมของรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ณ อาคารที่ทําการของรัฐสภา
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การอนุญาต
๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภา
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยอาศัยระเบียบหรือประกาศ
ของวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒. ให้สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี ข้าราชการ บุคคลในวงงานรัฐสภา
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกรัฐสภา ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกรัฐสภา
ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกรัฐสภา และผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาใช้บัตรแสดงตน
แทนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลได้
๓. ให้บุคคลในคณะของประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรี รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา รัฐมนตรี
และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรใช้บัตรแสดงตนแทนบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลได้
๔. ให้ ผู้ สื่ อ ข่ า วใช้ บั ต รผู้ สื่ อ ข่ า วประจํ า รั ฐ สภาแทนบั ต รอนุ ญ าต
สําหรับบุคคลได้
บั ตรอนุ ญาตสํ าหรั บยานพาหนะ จะออกให้ เฉพาะยานพาหนะ
ของสํานักข่าวเท่านั้น
๕. ให้สมาชิกสโมสรรัฐสภาใช้บัตรประจําตัวสมาชิกสโมสรรัฐสภา
แทนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลได้
๑๐๗
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๖. บุคคลทั่วไปอาจขออนุญาตเข้ามาในบริเวณรัฐสภาได้เป็นการชั่วคราว
โดยแจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา∗ที่อาคารรักษาการณ์
การพิจารณาอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลชั่วคราว
ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาจัดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลชั่วคราวลงลายมือชื่อและเหตุผลในการขอเข้ามาในบริเวณรัฐสภา
ในสมุดที่จัดไว้ และเรียกบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ใช้ใน
การแสดงตนที่ทางราชการออกให้ไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลชั่วคราวให้
ผู้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลชั่วคราวต้องติดบัตรอนุญาตนั้น
ที่อกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่อ ยู่ในบริเวณรัฐสภา และจะอยู่
ได้แต่เฉพาะในบริเวณที่แจ้งไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
มีอํานาจยกเลิกการอนุญาตได้ทันที
บัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
เรี ยกไว้ จ ะคื นให้ เ มื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ บั ต รอนุ ญ าตสํ า หรั บบุ ค คลชั่ ว คราวส่ ง คื น
บัตรอนุญาตแล้ว
∗

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖ ให้ ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจรั ฐ สภาทํ า หน้ า ที่ รั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และให้มีอํานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา
มาตรา ๒๐ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้”

๑๐๘

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๗. ในกรณีที่บุคคลตามข้อ ๖ แจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลว่า
เป็นการขอพบบุคคลตามข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ หรือติดต่อราชการกับหน่วยงาน
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แล้ วแต่ กรณี ให้ เจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจรั ฐสภาแจ้ งให้ ผู้ ถู กขอพบหรื อหน่ วยงาน
ที่บุคคลผู้นั้นจะไปติดต่อราชการทราบ
การอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลชั่วคราวจะกระทําได้
ต่อเมื่อผู้ถูกขอพบหรือหน่วยงานที่บุคคลผู้นั้นจะไปติดต่อราชการอนุญาต
ให้พบ
ผู้ถูกขอพบจะต้องรับผิดชอบในความประพฤติและความเสียหาย
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระทําของผู้มาขอพบนั้น และจะต้องระมัดระวังมิให้
ผู้มาขอพบกระทําการอันเป็นที่รําคาญและรังเกียจแก่บุคคลอื่น
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
๑. ผู้อยู่ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภาต้องติด
บัตรอนุญาตที่อกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่อยู่บริเวณรัฐสภา
๒. ผู้อยู่ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภาต้องแต่งกายสุภาพ
รั กษามารยาทให้ เรี ยบร้ อย ปฏิ บั ติ ตามคํ าแนะนํ าของเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจรั ฐสภา
และอยู่ในบริเวณที่กําหนด
๓. ห้ามผู้ใดแจก เผยแพร่ จําหน่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งอื่นใด
ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
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๔. ห้ามมิให้ผู้อยู่ในสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา
นําอาวุธหรือพกพาอาวุธติดตัว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจรั ฐ สภามี อํ า นาจตรวจค้ น บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ใ น
สถานที่ประชุมรัฐสภาหรือบริเวณรัฐสภา และยานพาหนะซึ่งอยู่ในบริเวณรัฐสภา
หากพบว่าผู้ใดหรือยานพาหนะใดมีอาวุธให้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
ที่กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาทําหลักฐาน
รับมอบไว้และส่งคืนเมื่อออกนอกบริเวณรัฐสภา
๕. ให้ผู้เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา
หรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภา อยู่ในความสงบ ห้ามแสดงกริยาอาการเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย หรือกล่าววาจา หรือส่งเสียงใด ๆ ในขณะเข้าฟังการประชุม
รวมทั้งห้ามนําเครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในสถานที่ประชุม
ของรัฐสภา
หากผู้เ ข้า ฟัง การประชุม ผู ้ใ ดฝ่า ฝืน ไม่ป ฏิบ ัติ ให้เ จ้า หน้า ที่
ตํารวจรัฐสภานําตัวผู้นั้นออกไปจากบริเวณรัฐสภาทันที
๖. ห้ามผู้ใดพักอาศัยอยู่ในบริเวณรัฐสภา
ข้าราชการที่ไม่ได้อยู่เวรหรืออยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ห้ามอยู่ในบริเวณรัฐสภาในระหว่างเวลาตั้งแต่ ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๕.๐๐ นาฬิกา
ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย
แล้วแต่กรณี
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะ
๑. ยานพาหนะที่ เ ข้ า มาในบริ เ วณรั ฐ สภาต้ อ งติ ด บั ต รอนุ ญ าต
สําหรับยานพาหนะที่กระจกด้านหน้ายานพาหนะให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลา
ที่ยานพาหนะนั้นอยู่ในบริเวณรัฐสภา
๑๑๐
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๒. ในวั น ที่ มี ก ารประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา
หรือการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้อนุญาตเฉพาะสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี
ข้ า ราชการรั ฐ สภาสามั ญ ที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง และ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่ดํารงตําแหน่งอธิบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป นํายานพาหนะเข้ามาในบริเวณรัฐสภา
๓. ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีแผ่นกรองแสงติดที่กระจกยานพาหนะ
ลดกระจกที่ติดแผ่นกรองแสงนั้นลงทุกครั้ง พร้อมทั้งชะลอความเร็วลง
ขณะที่นํายานพาหนะผ่านเข้าและออกบริเวณรัฐสภา เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจรัฐสภามองเห็นเพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพภายในยานพาหนะนั้นได้
๔. หากผู้ใดมีความจําเป็นต้องนํายานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาต
สําหรับยานพาหนะเข้ามาในบริเวณรัฐสภา เพื่อติดต่อราชการ รับ - ส่งบุคคล
หรื อสิ่ งของให้ แจ้ งความประสงค์ พร้ อมเหตุ ผลต่ อเจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจรั ฐสภา
ที่อาคารรักษาการณ์
การพิ จารณาอนุ ญาตให้ ได้ รั บบั ตรอนุ ญาตสํ าหรั บยานพาหนะ
ชั่วคราว ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้นติดบัตรอนุญาตสําหรับยานพาหนะชั่วคราว
ไว้ที่กระจกด้านหน้ายานพาหนะให้มองเห็นได้ชัดตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณ
รัฐสภา และเมื่อติดต่อราชการ รับ - ส่งบุคคลหรือสิ่งของเสร็จแล้ว ให้นํา
ยานพาหนะนั้นออกนอกบริเวณรัฐสภาโดยเร็ว พร้อมส่งคืนบัตรอนุญาตนั้น
ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา
๕. หากผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลประสงค์
เข้ามาในบริเวณรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภาเห็นว่ามีค วามจําเป็น
ให้เ จ้า หน้า ที่ตํา รวจรัฐ สภาจัด ให้มีก ารดํา เนิน การเพื่อออกบัตรอนุญาต
สําหรับบุคคลชั่วคราวก่อน
๑๑๑
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พื้นที่
๑. ให้ห้องประชุมรัฐสภาและบริเวณโดยรอบ ภายในอาคารรัฐสภา ๑
ชั้น ๒ เป็นพื้นที่หวงห้ามและห้ามผู้ใดเข้าไปในบริเวณ เว้นแต่
(๑) สมาชิกรัฐสภา
(๒) รัฐมนตรี
(๓) ข้าราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
(๔) ผู้ ที่ ต้ อ งเข้ า ชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม สภาตามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ข้อบังคับการประชุมสภา
(๕) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
๒. เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย บริ เ วณรั ฐ สภา
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือเลขาธิการวุฒิสภามีอํานาจประกาศ
กํ า หนดเขตหวงห้ า มภายในสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร
หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี รวมทั้งให้กําหนดผู้ที่มีสิทธิ
อยู่ในพื้นที่นั้นได้

๑๑๒
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หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอมีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา∗
โดยที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุม
ของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ข้อ ๑๐ ให้ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะ
ที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยอาศัยระเบียบหรือประกาศ
ของวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยให้จัดทําบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา ดังนี้
๑. บัตรอนุญาตสีเหลือง สําหรับผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา
๒. บัตรอนุญาตสีแดง สําหรับผู้ประสานงานของส่วนราชการ
๓. บัตรบุคคลในวงงานวุฒิสภา
(๑) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ดังนี้
- ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
- ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
- ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
∗

ที่มา : ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๑๓
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- โฆษกประธานวุฒิสภา
- เลขานุการรองประธานรัฐสภา
- เลขานุการประธานวุฒิสภา
- เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
- ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
(๒) ผู้ชํานาญการของวุฒิสภาด้านต่างๆ
(๓) - คณะทํางานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๕ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๓ อัตรา
- คณะทํางานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๔ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๒ อัตรา
(๔) - ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(๕) - ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- อนุกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ

๑๑๔
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ผู้มีสิทธิขอทําบัตรอนุญาต
๑. ผู้ติดตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
๒. ผู้ประสานงานของส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ ผู้มาชี้แจงให้ข้อมูล
แก่สมาชิกรัฐสภาในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือการประชุม
วุ ฒิ สภา โดยจะเน้ นอนุ ญาตให้ แก่ ข้ าราชการระดั บสู ง (ตั้ งแต่ ประเภท
อํานวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ส่ วนข้าราชการที่ต่ํากว่าระดับดังกล่าว
ข้างต้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคลโดยคํานึงถึงความจําเป็นและมาปฏิบัติ
ราชการสม่ําเสมอ
๓. บุคคลในวงงานวุฒิสภา
จํานวนบัตรที่จะได้รับ
๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะได้รับบัตรอนุญาต
สีเหลืองสําหรับผู้ติดตาม จํานวน ๔ บัตรต่อสมาชิก ๑ คน
๒. ผู้ประสานงานของส่วนราชการ จะได้รับบัตรอนุญาตสีแดง
ตามจํานวนที่ผู้มีอํานาจออกบัตรอนุญาตเห็นสมควร
๓. บุคคลในวงงานวุฒิสภา จํานวน ๑ บัตร (หากดํารงตําแหน่ง
หลายตําแหน่งจะได้รับบัตรอนุญาตเพียงคนละ ๑ บัตรเท่านั้น)
อายุการใช้งาน
๑. บัตรอนุญาตสีเหลือง สําหรับผู้ติดตามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และบัตรอนุญาตสีแดง สําหรับผู้ประสานงานของส่วน
ราชการ ให้มีอายุการใช้งาน ๑ ปีตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม)
๑๑๕
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๒. บัตรอนุญาตสําหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา ให้มีอายุการใช้งาน
๑ ปีตามปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ของปีปัจจุบัน - ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป)
ยกเว้นบัตรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการสามัญ และบัตร
อนุกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ ให้มีอายุการใช้งาน ๑ ปี
ตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม)
หลักฐานการขอมีบัตรอนุญาต
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จํานวน ๒ รูป
๒. สําเนาบัตรข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๓. แบบคําขอมีบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา
ผู้ออกบัตรอนุญาต
๑. ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตให้ผู้ติดตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ ป ระสานงานของส่ ว นราชการ และผู้ ป ระสานงานทางการเมื อ งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตให้ผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา ผู้ประสานงานของส่วนราชการ
และบุคคลในวงงานวุฒิสภา
ตรวจสอบหลักฐาน
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาตทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้
ได้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลตามประเภทที่กําหนด
๑๑๖
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การระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาต
ผู้รับบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของ
รัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภาได้

๑๑๗
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หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภา∗
โดยที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุม
ของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ข้อ ๑๐ ให้ผู้อํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะ
ที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา
ให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตสําหรับบุคคลและยานพาหนะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคล
ในวงงานรัฐสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยอาศัยระเบียบหรือประกาศ
ของวุฒิสภาหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทั้งนี้ บัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ดังนี้
๑. บั ต รติ ด รถยนต์ สี แ ดง สํ า หรั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ผู้ชํานาญการ
ของวุฒิสภาด้านต่าง ๆ ข้าราชการรัฐสภาสามัญตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
๒. บัตรติดรถยนต์สีเขียว สําหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญและ
ลูกจ้างประจําของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

∗

ที่มา : ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภา
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๑๘
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๓. บัตรติดรถยนต์สีเหลือง สําหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา ซึ่งได้แก่
(๑) - คณะทํางานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๕ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๓ อัตรา
- คณะทํางานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา จํานวน ๔ อัตรา นักวิชาการ จํานวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จํานวน ๒ อัตรา
(๒) - ผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา
- ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(๓) - ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
- อนุกรรมาธิการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
อายุการใช้งาน
๑. บัตรติดรถยนต์สีแดง มีอายุการใช้งานจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
๒. บัตรติดรถยนต์สีเขียว มีอายุการใช้งาน ๒ ปี ตามปีปฏิทิน
๓. บัตรติดรถยนต์สีเหลือง มีอายุการใช้งาน ๑ ปี ตามปีปฏิทิน
(๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม)
๑๑๙
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ผู้มีสิทธิขอบัตรอนุญาตสําหรับรถยนต์
ประเภทของบัตร และจํานวนบัตรที่แต่ละคนจะได้รับ
ลําดับ

ผู้มีสิทธิขอบัตร

ประเภท/จํานวน

๑

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรี

สีแดง ๑ บัตร
และ
สีเขียว ๔ บัตร

๒

ข้าราชการรัฐสภาสามัญและลูกจ้างประจํา
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สีเขียว ๒ บัตร

๓

บุคคลในวงงานรัฐสภา

สีเหลือง ๑ บัตร

๔

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการอื่น
สีเหลือง ๑ บัตร
ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

๕

- ข้าราชการบํานาญของสํานักงานเลขาธิการ สีเหลือง ๑ บัตร
สภาผู้แทนราษฎร
- ข้าราชการบํานาญของสํานักงานเลขาธิการ สีเขียว ๑ บัตร
วุฒิสภา

๖

ผู้สื่อข่าวประจํารัฐสภา

สีเหลือง ๑ บัตร

๗

สมาชิกสโมสรรัฐสภา

สีเหลือง ๑ บัตร

๑๒๐
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การตรวจสอบหลักฐาน
ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาตทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้
ได้รับบัตรอนุญาตตามประเภทที่กําหนด แล้วแต่กรณี
การระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาต
ผู้รับบัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภา
และบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด
ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้ แทนราษฎรและสํ านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ระงับ หรือ เพิกถอน
บัตรอนุญาตนํารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาได้

๑๒๑

กองทุน
เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงสมควรให้มีกองทุนเพื่อผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
ดังนี้
๑. การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ
๒. การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
๓. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ
๔. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม
๕. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร
๖. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด

๑๒๓
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กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วย
๑. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๓. เงินที่สมาชิกรัฐสภาส่งเข้ากองทุนในอัตราตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
๔. เงิ น ที่ โ อนมาจากกองทุ น สงเคราะห์ ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภา
ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓
๕. เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน
๖. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค
๗. ดอกผลของเงินกองทุน
การดําเนินการของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
๑. สมาชิกรัฐสภาซึ่งได้ส่งเงินเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และจํานวนอัตราเงินทุนเลี้ยงชีพอันจะพึงได้รับ
จากกองทุนนั้น ให้นําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งการเป็นสมาชิกรัฐสภา
ของผู้นั้นมาคิดคํานวณด้วย
สมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ จะต้องไม่เป็นบุคคล
ที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคลที่เคยถูก
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

๑๒๔
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๒. ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอรับเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
จากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๓. ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม ให้บุคคลตามลําดับ
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนก่อนหลัง
(๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน
(๒) คู่สมรส
(๓) บุตร
(๔) บิดามารดา
การขอรับเงินทุนให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินยื่นคําขอต่อสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (ปรากฏอยู่หน้า ๑๔๒)
๔. การจ่ายเงินจากกองทุนเพราะเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่ผู้เคย
เป็นสมาชิกรัฐสภาเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถทํางานต่อไปได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (ปรากฏอยู่
หน้า ๑๓๘)
๕. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณี
การให้การศึกษาบุตรสําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเข้ารับการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้เพียง
คนที่หนึ่งและคนที่สอง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้
เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
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ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ให้บิดาหรือมารดา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตร
เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่และบุตร
อยู่ในความอุปการะของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฝ่ายใด ให้ผู้เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภาฝ่ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินในกรณีการให้การศึกษาบุตร
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (ปรากฏอยู่หน้า ๑๔๖)
๖. การจ่ายเงินจากกองทุนในกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๗. ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้รับประโยชน์จากเงินทุนเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ
ในกรณีถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือในกรณี
การให้การศึกษาบุตร และกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๘. ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือจากกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
ว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน
การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖∗
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วย
การบริหาร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๒ (๔) มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ ผู้เคยเป็ น
สมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
จึงวางระเบียบไว้ สรุปได้ดังนี้
“ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า ผู้เคยเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
“ทุนเลี้ยงชีพ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับ
จากกองทุนเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง

∗

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
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“เวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ” หมายความว่า เวลาตั้งแต่
วั น เริ่ ม ต้ น สมาชิ ก ภาพจนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก รั ฐ สภา
ซึ่งใช้คํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบนี้
“เงินประจําตําแหน่งเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินประจําตําแหน่ง
หรือเงินที่เรียกชื่ออย่างอื่นอันมีลักษณะเดียวกันกับเงินประจําตําแหน่ง
ที่สมาชิกรัฐสภาได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในเดือนสุดท้ายที่สิ้นสุด
สมาชิกภาพ แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มหรือเงินที่เรียกชื่ออย่างอื่นอันมีลักษณะ
เดี ย วกั น กั บ เงิ น เพิ่ ม และเงิ น อื่ น ในกรณี ที่ มี ก ารนั บ เวลาสํ า หรั บ คํ า นวณ
เงินทุนเลี้ยงชีพหลายช่วงเวลาต่อเนื่องกัน เงินประจําตําแหน่งเดือนสุดท้าย
ให้หมายความถึงเงินประจําตําแหน่งเดือนสุดท้ายที่ได้รับ
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จําเป็น
ต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม”
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ
ในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตรวจสุขภาพประจําปี
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลของเอกชน
“ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ
หรือการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(๑) มือทั้งสองข้างขาด
(๒) แขนทั้งสองข้างขาด
(๓) มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่งขาด
(๔) มือข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งขาด
(๕) แขนข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่งขาด
(๖) แขนข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งขาด
(๗) สูญเสียลูกตาทั้งสองข้างหรือ สูญเสียตาข้างหนึ่งกับสูญเสีย
สมรรถภาพในการมองเห็ น ร้ อ ยละ ๙๐ ขึ้ น ไป หรื อ เสี ย ความสามารถ
ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาอีกข้างหนึ่ง หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือสูญเสียความสามารถ
ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาทั้งสองข้าง
(๘) โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง เป็นเหตุให้มือหรือแขนทั้งสองข้าง
มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่ง มือข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่ง หรือแขนข้างหนึ่ง
กับขาหรือเท้าอีกข้างหนึ่ง หรือขาทั้งสองข้างกับการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ
สูญเสียสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง
(๙) โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เป็นเหตุให้สูญเสียความสามารถ
ของอวัยวะของร่างกาย
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกํากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
วิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่น
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
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(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การ
ของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๖) สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ก ารจั ด ระดั บ ชั้ น เรี ย นในสั ง กั ด
ส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓๐
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การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพ∗
๑. สมาชิกรัฐสภาต้องส่งเงินเข้ากองทุนเป็นประจําทุกเดือน โดยการหัก
เงินประจําตําแหน่งในอัตราตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๕ ของเงินประจําตําแหน่ง
๒. เมื่อสมาชิกรัฐสภาผู้ใดสิ้นสุดสมาชิกภาพ ให้สมาชิกรัฐสภาผู้นั้น
มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้
๓. สมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ จะต้องไม่เป็น
บุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเป็นบุคคล
ที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
สิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นสิทธิเฉพาะตัว
๔. ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาผู้ใดมีส มาชิกภาพหลายวาระ ไม่ว่า
จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ให้นําเวลาการมีสมาชิกภาพในทุกช่วงเวลารวมกัน
เป็นเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ
ถ้าสมาชิกรัฐสภาผู้ใดได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบนี้และกลับเข้า
มีสมาชิกภาพสมาชิกรัฐสภาอีก ให้สิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพระงับไปในระหว่าง
ที่มีสมาชิกภาพสมาชิกรัฐสภา และเมื่อสิ้นสมาชิกภาพแล้วจึงให้มีสิทธิได้รับ
เงินทุนเลี้ยงชีพโดยให้นําเวลาการมีสมาชิกภาพในครั้งหลังมารวมเป็นเวลา
สําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพด้วย
∗

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๕. สมาชิกรัฐสภาซึ่งสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ
เป็นรายเดือนตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๑ เดือน แต่ไม่ถึง
๔๘ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ ๓๐ ของเงินประจําตําแหน่ง
เดือนสุดท้าย
(๒) มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๔๘ เดือน แต่ไม่ถึง
๙๖ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ ๓๕ ของเงินประจําตําแหน่ง
เดือนสุดท้าย
(๓) มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๙๖ เดือน แต่ไม่ถึง
๑๔๔ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ ๔๐ ของเงินประจําตําแหน่ง
เดือนสุดท้าย
(๔) มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๑๔๔ เดือน แต่ไม่ถึง
๑๙๒ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ ๔๕ ของเงินประจําตําแหน่ง
เดือนสุดท้าย
(๕) มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๑๙๒ เดือน แต่ไม่ถึง
๒๔๐ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ ๕๐ ของเงินประจําตําแหน่ง
เดือนสุดท้าย
(๖) มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๒๔๐ เดือน แต่ไม่ถึง
๒๘๘ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ ๕๕ ของเงินประจําตําแหน่ง
เดือนสุดท้าย
(๗) มีเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๒๘๘ เดือนขึ้นไป
ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ ๖๐ ของเงินประจําตําแหน่งเดือนสุดท้าย
การนับเวลาสําหรับคํานวณเงินทุนเลี้ยงชีพให้นับแต่จํานวนเดือน
โดยให้นับ ๓๐ วันเป็น ๑ เดือน เศษของเดือนถ้าถึง ๑๕ วันให้นับเป็น ๑ เดือน
๑๓๒

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๖. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมีสิทธิ
ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ รายละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบนี้
กลับ เข้า มีส มาชิก ภาพสมาชิก รัฐ สภาอีก ให้สิท ธิไ ด้รับ เงิน ทุน เลี้ย งชีพ
ของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวระงับไปในระหว่างที่มีสมาชิกภาพ
เป็นสมาชิกรัฐสภา

๑๓๓

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๑๓๔

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล∗
๑. ให้ ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภาภายหลั ง วั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลจากกองทุนโดยยื่นคําขอต่อ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กําหนด ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล พร้อมกับ
แสดงใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและเป็นผู้ที่
ไม่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย หรือเป็นผู้ที่ไม่มี
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ได้ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบํ า เหน็จ บํ า นาญข้า ราชการ
มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
๒. การจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ในการรั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ
ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกรณีเป็นผู้ป่วยในรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี และกรณีเป็นผู้ป่วยนอกรายละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๓. ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา หรือสิ่งอื่นที่จําเป็นในการรักษาพยาบาล
เพื่อให้ผลของการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดไป ให้ผู้มีสิทธิซื้อยาหรือสิ่งอื่น
ที่จําเป็นตามใบสั่งยาซึ่งออกโดยแพทย์ผู้ตรวจรักษาจากสถานที่อื่นได้

∗

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓๕

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ยาหรื อ สิ่ ง อื่ น ที่ จํ า เป็ น ตามใบสั่ ง ยาซึ่ ง ออก
โดยแพทย์ผู้ตรวจรักษาจากสถานที่อื่น ผู้มีสิทธิอาจขอเบิกโดยยื่นคําขอต่อ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กําหนด พร้อมกับแสดงใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล สําเนาใบสั่งยา
และใบรับรองของแพทย์ผู้ออกใบสั่งยา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกดังกล่าว
ให้คิดรวมอยู่ในจํานวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล

๑๓๖

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๑๓๗

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณี
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาทุพพลภาพ∗
๑. ให้ผู้เ คยเป็น สมาชิก รัฐ สภาที่ป่ว ยเจ็บ ทุพ พลภาพ ซึ่ง แพทย์
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ทํางานต่อไปได้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ
๒. ให้ผู้มีสิทธิ ที่มีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพ
ยื่นคําขอต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรกําหนด (ปรากฏอยู่หน้า ๑๔๐)
๓. ในกรณีที่ผู้เ คยเป็น สมาชิก รัฐ สภาที่ทุพ พลภาพไม่ส ามารถ
มายื่นคําขอต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้บุคคลตามลําดับ
ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ต่ อ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกําหนด ดังนี้
๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้มอบอํานาจเป็นหนังสือ
ให้เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอรับเงินช่วยเหลือ
๒) คู่สมรส
๓) บุตร
๔) บิดามารดา

∗

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และ
การจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓๘

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การยื่นคําขอต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑) สําเนาทะเบียนบ้าน
๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส)
๓) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอรับเงินช่วยเหลือ
๔) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
๕) ใบรับรองของแพทย์ที่ระบุเหตุทุพพลภาพ
๔. การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพให้แก่ผู้มีสิทธิให้พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินรายละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๕. ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จะต้องแสดงรายงานผลการตรวจ
สุขภาพประจําปีต่อคณะกรรมการปีละครั้ง
๖. ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
ได้รับการฟื้นฟูจนมีสภาพดีขึ้น คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งลดจํานวน
เงินช่วยเหลือลงได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
๗. สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพตามระเบียบนี้เป็นอันระงับ
ในงวดถัดไปเพราะเหตุที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นถึงแก่กรรม

๑๓๙

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๑๔๐

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๑๔๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม∗
๑. ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม ให้บุคคลตามลําดับ
ดัง ต่อ ไปนี้ เป็นผู้มีสิท ธิข อรับเงิน จากกองทุนก่อ นหลัง โดยให้ยื่น คํา ขอ
ต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กําหนด ดังนี้
๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน
๒) คู่สมรส
๓) บุตร
๔) บิดามารดา
๒. การขอรับเงิน ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นคําขอต่อสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม
โดยต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๑) สําเนาทะเบียนบ้าน
๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส)
๓) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอรับเงินช่วยเหลือ
๔) ใบมรณะบัตร
๓. ในกรณีผู้มีสิทธิขอรับเงินในลําดับเดียวกันมีมากกว่า ๑ ราย
ให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินซึ่งเป็นรายที่ได้ยื่นคําขอนําหนังสือที่แสดงถึงการได้รับ
มอบหมายหรือได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิขอรับเงินในลําดับเดียวกับตน
รายอื่น ๆ ยื่นต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกอบหลักฐานด้วย
∗

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔๒

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๔. เมื่อได้รับคําขอและหลักฐานแล้ว ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
ช่วยเหลือแก่บุคคลผู้มีสิทธิภายใน ๗ วัน เป็นเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ในกรณีที่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความจําเป็น
ต้องเข้าจัดการศพผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ถึงแก่กรรม เนื่องจากไม่มีผู้ใด
เข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยเหลือได้เท่าที่จ่ายจริง และถ้ามีเงินเหลือก็ให้มอบแก่
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป
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การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร∗
๑. ให้ ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภาภายหลั ง วั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้ บั ง คั บ
มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตรสําหรับบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้เพียงคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ทั้งนี้ ไม่รวมบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
๒. ให้ ผู้ เคยเป็ น สมาชิ กรั ฐ สภาก่ อ นวั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ ใ ช้บั ง คั บ และ
เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเป็นผู้ที่
ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บํ า เหน็ จ บํ า นาญตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ข้าราชการ มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในการให้การศึกษาบุตร
๓. ในกรณี ที่ บิ ด าและมารดาเป็ น ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภาและ
ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะบิดาหรือมารดา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตร
เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่ และบุตร
อยู่ในความอุปการะของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฝ่ายใด ให้ผู้เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภาฝ่ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับ

∗

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
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๔. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาของบุตร ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตรา ดังนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับ
ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง
แต่ทั้ง นี้ ต้อ งเป็น ไปตามประเภทและไม่เ กินอัต ราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับ
ปริญ ญาตรีหรือ เทียบเท่า ให้ไ ด้รับ เงินบํา รุงการศึก ษาเต็มจํา นวนที่ได้
จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับ
ไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน
เต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตรา
ที่ก ระทรวงการคลัง กํา หนดตามกฎหมายว่า ด้ วยเงิ น สวั สดิ การเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร
(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับ
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๑๔๗
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(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย นครึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
ที่ไ ด้จ่า ยไปจริง แต่ทั้ง นี้ ต้อ งเป็น ไปตามประเภทและไม่เ กิน อัต ราที่
กระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร
ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตาม (๒) หรือ (๕) จะต้องเป็น
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น
๕. ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษา
ของบุตร ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบ
ที่เ ลขาธิก ารสภาผู้แ ทนราษฎรกํา หนด พร้อ มด้ว ยหลัก ฐานการรับ เงิน
ของสถานศึกษา
๖. หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของสถานศึกษาผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปีที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ในกรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงิน
บํารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้งการชําระเงิน
และหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการในสาระสําคัญที่สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้สิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการได้เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
๑๔๘
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๗. การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร ให้กระทํา
ภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(๑) ภายใน ๑ ปีนับแต่วัน เปิด ภาคเรีย นแต่ล ะภาค ในกรณีที่
สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
(๒) ภายใน ๑ ปี นั บ แต่ วั น เปิ ด เรี ย นภาคต้ น ของปี ก ารศึ ก ษา
ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
หากพ้นกําหนดเวลา ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ
กรณีการให้การศึกษาของบุตรสําหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษา
ในการชําระเงินล่าช้า ในกรณี เช่นว่านี้ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลื อ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
ผู้เคยเป็นสมาชิ กรัฐสภามี สิทธิได้รับสวัสดิ การและสิ ทธิประโยชน์อื่ น
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ทั้งนี้ การจะให้ได้รับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ใดให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นคําขอ
ต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กําหนด
การมอบอํานาจ
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาอาจมอบอํานาจให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ
ดําเนินการแทนในเรื่องของการยื่นคําขอรับเงินช่วยเหลือ ยื่นคําขอรับสวัสดิการ
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น รั บ เงิ น หรื อ รั บ สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ได้
การมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน ให้ทําเป็นหนังสือระบุข้อความ
ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอให้ทราบว่ามอบอํานาจให้ผู้ใดดําเนินการ
๑๔๙
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ในเรื่องอะไร เพียงใด พร้อมพยานซึ่งบรรลุนิติภาวะ ลงชื่อรับรองอย่างน้อย ๑ คน
โดยให้ผู้รับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจยื่นต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
การดําเนินคดีเมื่อมีการฝ่าฝืน
ในกรณีที่มีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอันมีโทษทาง
อาญาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น เพื่ อ ผู้ เ คยเป็ น สมาชิ ก รั ฐ สภาหรื อ
ในกรณี ที่ มี ข้ อ พิ พ าทเกิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับผิดชอบในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อ
พนั ก งานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและ
รับผิดชอบในการดําเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

หมายเหตุ : หากกรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินกองทุน ได้ที่ กลุ่มงานกิจการทั่วไป สํานักบริหารงานกลาง
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๑๖ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๕, ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๘, ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๘๘ – ๓๒๙๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๕๓ เว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th

๑๕๐

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๑๕๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๑๕๒

สวัสดิการรักษาพยาบาล
ในระหว่างที่ดํารงตําแหน่ง
ของสมาชิกรัฐสภา

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

สวัสดิการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งของสมาชิกรัฐสภา
พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุ ฒิ ส ภา ผู้ นํ า ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และกรรมาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๕ กํ า หนดให้
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิ ทธิได้รับเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งตามจํานวนที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา
ที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี∗้
ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลในระหว่ า ง
ที่ดํารงตําแหน่ง ได้แก่
๑. สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาผู้ ซึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ
ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ค่ า รั ก ษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลหรือได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้นําหลักฐานการสละสิทธิ
รับเงินดังกล่าวในระหว่างดํารงตําแหน่งมาแสดงต่อสํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรหรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
∗

ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ
รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุ ฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๕๓

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

หลักฐานการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้ง
กรณีหลักฐานการขอเบิกสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม และให้นําใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิก
ได้ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
๓. ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีสิทธิได้รับ
การประกั นสุ ขภาพกลุ่ มในระหว่ างที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งตามระเบี ยบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มต่อไป
จนกว่าสัญญาประกันสุขภาพกลุ่มจะสิ้นสุดระยะเวลาลงตามกรมธรรม์
ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงก่อนครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม
ให้สิทธิที่จะได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวสิ้นสุดลง

๑๕๔

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

๑๕๕

การใช้บุคคลเป็นประกัน
หรือ
หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา สมาชิกวุฒิสภา สามารถ
ขอประกันตัวผู้อื่นหรือตนเอง โดยทําสัญญาประกันในชั้นศาล หรือในชั้นสอบสวน
ดังนี้
ในชั้นศาล
ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘∗ ข้อ ๑๑ ได้กําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๓) ไว้ดังนี้
๑. สมาชิกรัฐสภาอาจยื่นคําร้องด้วยตนเอง และเสนอหนังสือรับรอง
จากต้นสังกัดตามแบบท้ายข้อบังคับฯ∗∗ หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และ
หากผู้ขอประกันมีคู่สมรส ให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วย
ในกรณีฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทัน ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่น
เช่น บัต รประจํา ตัว ที่แ สดงฐานะเช่น นั้น และให้นํา หนัง สือ รับ รองหรือ
หนังสือยินยอมมาแสดงภายหลัง
๒. ให้ทําสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
๓. หากผู้ประกันพ้นจากตําแหน่งหน้าที่การงาน ก็ให้คงมีสิทธิประกัน
ต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพิ่มหรือดีกว่าเดิมได้
∗
∗∗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๔๔ ก/หน้า ๕/๓ มิถุนายน ๒๕๔๘
โปรดดู แบบหนังสือรับรองท้ายข้อบังคับฯ หน้า ๑๕๙

๑๕๗

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ในชั้นสอบสวน
ตามกฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขใน
การเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
พ.ศ. ๒๕๔๙∗ ข้อ ๒ กํ าหนดว่า “การใช้ บุคคลเป็ นประกันหรือการกําหนดให้
หลักทรัพย์ใดเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาซึ่งออกตามความใน มาตรา ๑๑๐
วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
กล่าวคือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. สมาชิกรัฐสภาอาจยื่นคําร้องด้วยตนเอง และเสนอหนังสือรับรอง
จากต้นสังกัดตามแบบท้ายข้อบังคับฯ∗∗ หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และหาก
ผู้ขอประกันมีคู่สมรส ให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วย ในกรณี
ฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทัน ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่น เช่น
บัตรประจําตัวที่แสดงฐานะเช่นนั้น และให้นําหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอม
มาแสดงภายหลัง
๒. ให้ทําสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
๓. หากผู้ประกันพ้นจากตําแหน่งหน้าที่การงาน ก็ให้คงมีสิทธิประกัน
ต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพิ่มหรือดีกว่าเดิมได้
∗
∗∗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๒๘/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
โปรดดู แบบหนังสือรับรองท้ายข้อบังคับฯ หน้า ๑๕๙

๑๕๘

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

แบบหนังสือรับรองท้ายข้อบังคับฯ

๑๕๙

การเป็นสมาชิก
ในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ของรัฐสภาไทย

สหภาพรัฐสภา
[Inter – Parliamentary Union (IPU)]

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ของรัฐสภาไทย∗
ปัจจุบัน รัฐสภาไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ที่มีกฎบัตรขององค์การ และกําหนดให้รัฐสภาจัดตั้งหน่วยประจําชาติขึ้น
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามกฎบัตรและมติขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
จํานวน ๓ องค์การ คือ
๑. สหภาพรัฐสภา [Inter – Parliamentary Union (IPU)]
สหภาพรัฐสภา เป็นองค์การที่จะส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดระหว่างมวลสมาชิกแห่งรัฐสภาทั่วโลก อันจะเป็นทางหนึ่ง
ที่จะนํามาซึ่งความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชาติทั่วโลก
โดยผ่านทางผู้แทนของตน นอกจากนี้ ยังเป็นทางหนึ่งที่จะได้ร่วมมือกัน
ในการที่จะสถาปนาและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
การดํ า เนิ น งานสู่ สั น ติ ภ าพอั น ถาวร และการร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
อนึ่ ง สหภาพรั ฐสภายั งได้ ศึ กษาถึ งวิ ธี การต่ าง ๆ เพื่ อขจั ดปั ญหา
อันมีลักษณะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ และสมควรที่จะได้ดําเนินการทางรัฐสภา
รวมทั้ง ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันแห่งรัฐสภาด้วย

∗

ที่มา : หนั ง สื อ “องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศ” ของ สํ า นั ก องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๑๖๑
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ปัจจุ บั น (วั นที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗) สมาชิ กของสหภาพรั ฐสภา
มีจํานวน ๑๖๓ ประเทศ และสหภาพรัฐสภามีสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ๑๐ องค์กร แต่จํานวนสมาชิกจะแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ตามคุณสมบัติของประเทศต่าง ๆ ที่ขัดหรือสอดคล้องกับธรรมนูญของ
สหภาพ ด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้สมาชิกภาพมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลา
ในธรรมนู ญ แห่ ง สหภาพรั ฐ สภาได้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การเข้ า เป็ น
สมาชิกของสหภาพรัฐสภาไว้ว่า การที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภานั้น
รัฐสภาของแต่ละประเทศจะต้องดําเนินการจัดตั้งหน่วยประจําชาติขึ้น
ภายในรัฐสภาของตน
ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของหน่วยประจําชาตินี้ คือ สมาชิกแห่งรัฐสภา
สําหรับประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสหภาพรัฐสภา เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยประจําชาติไทยฯ
ประกอบด้ ว ย ประธานรั ฐ สภา รองประธานรั ฐ สภา ซึ่ ง เป็ น ประธาน
และรองประธานหน่ ว ยฯ โดยตํ า แหน่ ง รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร
รองประธานวุ ฒิ ส ภา ผู้ นํ า ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู้ แ ทนราษฎร ประธาน
คณะกรรมาธิ ก ารการต่ า งประเทศ สภาผู้ แ ทนราษฎร และประธาน
คณะกรรมาธิ ก ารการต่ า งประเทศ วุ ฒิ ส ภา เป็ นกรรมการบริหารหน่ วย
โดยตํ าแหน่ ง และกรรมการอื่ นอี กสิ บสี่ ค น ซึ่ ง มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นในการประชุมระหว่างประเทศ
โดยได้ รั บ เลื อ กจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี ทุ ก ๆ สองปี และจะ
เลือกตั้ งกันเองเป็น เลขาธิการ เหรัญ ญิก ผู้สอบบัญ ชี และให้สํา นักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสํานักงานเลขาธิการประจําฝ่ายบริหาร
ของหน่วยฯ โดยมีเลขาธิการหน่วยฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดของหน่วยฯ
๑๖๒

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ข้อบังคับหน่วยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๓ ได้กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้มีหน้าที่ดําเนิน
กิจการของหน่วยและโดยเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวกับ
(๑) พิจารณาหนังสือเชิญให้ไปร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา
ประชุมคณะมนตรีบริหาร หรือคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสหภาพรัฐสภา
หรือการประชุมอื่นที่สหภาพรัฐสภาจัดขึ้น
(๒) แต่งตั้งคณะผู้แทนหน่วยไปร่วมประชุมตาม (๑) โดยสรรหา
สมาชิกหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม หรือ
เรื่องที่สหภาพรัฐสภาให้ความสําคัญ
(๓) พิจารณาจัดเตรียมร่างข้อมติ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อมติ
เพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สหภาพรัฐสภา ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร
หรือที่ประชุมคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ในปีหนึ่ง ๆ คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันกี่ครั้งก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้ น อยู่ กั บ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา โดยประธานหน่ ว ยฯ เป็ น ผู้ มี
อํานาจเรียกประชุม
จากการที่หน่วยประจําชาติไทย ต้องเสียค่าบํารุงแก่สหภาพรัฐสภา
ทุกปีตามอัตราที่คณะมนตรีบริหารได้กําหนดไว้ และต้องส่งคณะผู้แทนของ
หน่วยฯ ไปร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาทุกปี จึงต้องมีงบประมาณ
ประจํ า ปี ข องหน่ ว ยฯ โดยได้ ม าจากงบประมาณของรั ฐ และค่ า บํ า รุ ง
จากสมาชิกของหน่วยฯ อีกคนละ ๑๐๐ บาท ต่อปี
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บทบาทของรั ฐ สภาไทยในเวที ส หภาพรั ฐ สภา รั ฐ สภาไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา จํานวน ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ การประชุ ม สมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๔๕ จั ด ขึ้ น
ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๙
ครั้งที่ ๒ การประชุ ม สมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๗๘ จั ด ขึ้ น
ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๐
ครั้งที่ ๓ การประชุ ม สมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๑๒๒ ณ
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ระหว่างวันที่ ๒๗
มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๓
สถานที่ ติ ด ต่ อ กลุ่ ม งานสหภาพรั ฐ สภา สํ า นั ก องค์ ก ารรั ฐ สภา
ระหว่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐
ต่อ ๓๑๕๖ - ๕๗

๑๖๔

สหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟกิ
(Asian – Pacific Parliamentarians’ Union)
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สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก∗
(Asian – Pacific Parliamentarians’ Union)
๑. ประวัติสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
สมาชิกพรรคลิเบอรัลเดโมแครท (Liberal Democrat) ซึ่งเป็น
พรรคการเมืองใหญ่ในญี่ปุ่น โดยมี นาย Nobusuke Kishi เป็นหัวหน้า ได้ริเริ่ม
จัดตั้งสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียโดยได้เชิญสมาชิกรัฐสภาจากบรรดา
ประเทศในเอเชียมาร่วมประชุมปรึกษาหารือที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ ประเทศที่ส่งสมาชิกรัฐสภา
ไปร่วมประชุม ได้แก่ ประเทศไทย ไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ได้ ใ ห้ เ อกอั ค รราชทู ต ของตนที่ ป ระจํ า ประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น ผู้ แ ทนเข้ า ร่ ว ม
ประชุมหารือครั้งนี้ ในที่สุด ที่ประชุมได้ตกลงในหลักการที่จะจัดตั้งสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentarians’ Union) ขึ้น และได้วางมาตรการ
เบื้องต้น พร้อมทั้งร่างกฎบัตรของสหภาพฯ เพื่อมอบให้ผู้แทนของแต่ละประเทศ
ที่ได้เข้าร่วมประชุมนําเรื่องกลับไปหารือกับรัฐสภาของตนเสียก่อน ต่อมา
ในคราวประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๐๘ ที่ป ระชุม ได้พิจ ารณาร่า งกฎบัต รอีก ครั้ง หนึ่ง
และได้รับรองให้ใช้เป็นกฎบัตรของสหภาพฯ ต่อไป ในการประชุม คณะมนตรี
สหภาพฯ ครั้งที่ ๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๐๙ ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้ให้สัตยาบัน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพฯ อย่างไรก็ดี ในการประชุมของสหภาพฯ
∗

ที่มา : หนั ง สื อ “องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศ” ของสํ า นั ก องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ครั้งต่อมาได้มีการแก้ไขกฎบัตรของสหภาพฯ หลายครั้งเพื่อที่จะให้กฎบัตร
มีความเหมาะสมเข้ากับสถานการณ์และวิถีทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ได้เปลี่ยนชื่อสหภาพฯ เป็นสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของสหภาพฯ
๒. วัตถุประสงค์
สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้
และรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็น
การธํารงสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนของทวีปเอเชียและแปซิฟิก
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ สหภาพฯ จะต้อง
(๑) ใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
และความสามัคคีระหว่างประเทศและประชาชาติทั้งหลายในเอเชียและแปซิฟิก
โดยเฉพาะระหว่างประเทศภาคีของสหภาพฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
(๒) สนับสนุนส่งเสริมบรรดาสมาชิกรัฐสภาของประเทศที่ยังมิได้
เข้าเป็นสมาชิกที่เห็นชอบด้วยกับวัตถุประสงค์ของสหภาพฯ และแสดง
ความประสงค์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการของสหภาพฯ ให้จัดตั้งหน่วยประจําชาติ
ของตนขึ้น และสมัครเข้าเป็นภาคีของสหภาพฯ ด้วย
(๓) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการแลกเปลี่ ย น
ทางวัฒนธรรมและวิชาการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความผาสุกร่วมกัน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะระหว่างประเทศภาคี
ของสหภาพฯ บนพื้นฐานทางมนุษยธรรม
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(๔) อภิปรายถึงเรื่องต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสันติภาพ และความมั่นคง
ในทวีปเอเชียและแปซิฟิก และดําเนินการให้เป็นไปตามมติที่ได้ตกลงกันไว้
(๕) เคารพในหลักการของอํานาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
ของทุกประเทศและหลักการไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น
๓. สมาชิกภาพ
ตามกฎบัตรของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก สมาชิกรัฐสภา
หรือรัฐสภาของประเทศใด ๆ ที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของสหภาพฯ จะจัดตั้ง
เป็นหน่วยประจําชาติขึ้นและสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพฯ ได้โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยประจําชาติที่เป็นสมาชิกเดิมทุกหน่วยในที่ประชุม
สมัชชาใหญ่ ปัจจุบันหน่วยประจําชาติไทยชําระค่าบํารุงปีละ ๓,๖๐๐
เหรียญสหรัฐ
ในระยะ ๒ - ๓ ปีแรกของการจัดตั้งสหภาพฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น
๙ ประเทศ คือ ไต้หวัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่ในปัจจุบันสหภาพฯ
มีหน่วยประจําชาติที่เป็นสมาชิกอยู่ ๒๓ ประเทศ โดยแบ่งเป็นสมาชิก
หน่วยประจําชาติ (National Member Groups) ๒๑ ประเทศ และสมาชิกสมทบ
(Associate Member Groups) ๒ ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์
(Observer) อีก ๑ ประเทศ
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๔. สมาชิกหน่วยประจําชาติ
(๑) ไต้หวัน
(๒) หมู่เกาะคุก
(๓) สาธารณรัฐฟิจิ
(๔) ญี่ปุ่น
(๕) สาธารณรัฐคิริบาส
(๖) สาธารณรัฐเกาหลี
(๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๘) มาเลเซีย
(๙) สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
(๑๐) สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
(๑๑) สาธารณรัฐนาอูรู
(๑๒) ปาปัวนิวกีนี
(๑๓) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(๑๔) หมู่เกาะโซโลมอน
(๑๕) ราชอาณาจักรไทย
(๑๖) ราชอาณาจักรตองกา
(๑๗) ตูวาลู
(๑๘) สาธารณรัฐวานูอาตู
(๑๙) รัฐเอกราชซามัว
(๒๐) สาธารณรัฐปาเลา
(๒๑) มองโกเลีย
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๕. ข้ อ บั ง คั บ หน่ ว ยประจํ า ชาติ ไ ทยในสหภาพสมาชิ ก รั ฐ สภาเอเชี ย
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อ ให้ห น่ว ยประจํ า ชาติไ ทยในสหภาพสมาชิก รัฐ สภาเอเชีย
และแปซิฟิกมีข้อบังคับของตนเอง หน่วยประจําชาติไทยในสหภาพสมาชิก
รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกจึงตราข้อบังคับขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ รัฐสภาไทยจัดเป็นหน่วยประจําชาติหน่วยหนึ่งในสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ตามความในมาตรา ๓ แห่งกฎบัตรสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เรียกชื่อว่า “หน่วยประจําชาติไทยในสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Thai
National Group to the Asian - Pacific Parliamentarians’ Union”
หรือ “The Thai APPU National Group”
สมาชิกภาพ
ข้อ ๒ สมาชิกรัฐสภาทุกคนย่อมเป็นสมาชิกหน่วย
ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาสิ้นสุดลง หรือในกรณี
ที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกหน่วยประจําชาติยังคงดํารงสมาชิกภาพ
ต่อไป จนกว่าจะมีสมาชิกใหม่แห่งสภานั้น
ข้อ ๓ สมาชิกทุกคนต้องเสียค่าบํารุงปีละ ๑๐๐ บาท
องค์ประกอบและวาระของคณะกรรมการบริหารหน่วย
ข้อ ๔ ประธานรัฐ สภาเป็น ประธาน และรองประธานรัฐ สภา
เป็นรองประธานหน่วยโดยตําแหน่ง
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เป็นกรรมการ
บริหารหน่วยโดยตําแหน่ง
๑๖๙
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คณะกรรมการบริหารของหน่วยประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
กรรมการบริหารโดยตําแหน่ง และกรรมการบริหารอื่นอีก ๑๔ คน ให้มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
ให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกันเองเป็นเลขาธิการ เหรัญญิก
ผู้สอบบัญชี และตําแหน่งอื่นตามที่หน่วยกําหนด
๖. สถานที่ติดต่อ
กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก สํานักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐
ต่อ ๓๑๕๘ - ๕๙, ๓๒๙๗

๑๗๐

สมัชชารัฐสภาอาเซียน
(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA)
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สมัชชารัฐสภาอาเซียน∗
[ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)]

๑. ประวัติความเป็นมา
สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly :
AIPA) แต่ เดิมใช้ ชื่อว่ าองค์ การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary
Organization : AIPO) ได้เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐
โดยการริเริ่มของรัฐสภาอินโดนีเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ของรั ฐ สภาแห่ ง ชาติ ใ นอาเซี ย นให้ ใ กล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากขณะนั้นความร่วมมือของอาเซียนนั้นมีอยู่ทุกกรอบแล้ว แต่ยังขาด
ความร่วมมือในกรอบของระดับรัฐสภาเท่านั้น ปรากฏว่า แนวความคิดของ
รัฐสภาอินโดนีเซีย ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๔ ประเทศ
คือ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย
เป็นอย่างดี โดยต่างเห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือ
ให้ใกล้ชิดในระหว่างรัฐสภาของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้มีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือการจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียนขึ้นถึง ๓ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๓
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ลงนามเห็นชอบในธรรมนูญขององค์การรัฐสภาอาเซียน
เพื่อจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียนอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมา
ต่อมา ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ เมืองเซบู
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ประกาศใช้ธรรมนูญขององค์กรฉบับใหม่ โดยได้เปลี่ยนชื่อ
จากองค์การรัฐสภาอาเซียนมาเป็นสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly : AIPA) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
และบูรณาการการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีรูปธรรม ตลอดจนยกระดับ
∗

ที่มา : หนั ง สื อ “องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศ” ของสํ า นั ก องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๑๗๑

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ

ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ปรับปรุงโครงสร้างการทํางานขององค์กร เพิ่มช่องทางการทํางานร่วมกัน
กับ ASEAN โดยการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมประชุมระหว่างประธาน AIPA
และประธานคณะกรรมการประจําอาเซียน รวมทั้งให้อํานาจที่ประชุมสมัชชาใหญ่
ในการริเริ่มการจัดทํากฎหมายในประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
๒. สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA)
ปัจจุบันสมาชิกของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ประกอบด้วย รัฐสภาแห่งชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน ๑๐ ชาติ ได้แก่
๑) บรูไนดารุสซาลาม
๒) ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๕) มาเลเซีย
๖) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๗) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๘) สาธารณรัฐสิงคโปร์
๙) ราชอาณาจักรไทย
๑๐) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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๓. ค่าบํารุงรายปี
รัฐสภาสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะต้องชําระค่าบํารุงรายปีให้แก่
สํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อใช้ในการบริหารสํานักงานฯ
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน
รัฐสภาไทยได้จัดตั้งหน่วยประจําชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียนขึ้น
ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภาทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกโดยตําแหน่ง และหน่วย
ประจําชาติไทยจะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยขึ้น เพื่อทําหน้าที่บริหารกิจการ
ของหน่วย
ตามข้อบังคับหน่วยประจําชาติไทยฯ ปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
บริหารนี้ ประกอบด้วย ประธานรัฐสภาเป็นประธาน และรองประธานรัฐสภา
เป็นรองประธานหน่วยโดยตําแหน่ง ส่วนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
วุฒิสภา เป็นกรรมการบริหารหน่วยโดยตําแหน่ง และมีสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับ
คัดเลือกอีกรวม ๑๔ คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
สํ า หรั บ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ ก รนั้ น รั ฐ สภาไทยได้ ส่ ง
คณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ทุกครั้ง และเคยเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสมัชชาใหญ่ มาแล้ว ๖ ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๓๔ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนั้น
ยังได้ส่งตัวแทนร่วมในคณะผู้แทนสันถวไมตรีเพื่อเดินทางไปเยือนรัฐสภา
ประเทศต่าง ๆ ด้วย
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๕. ข้อบังคับหน่วยประจําชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามมติที่ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ประกาศใช้ธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อยกระดับองค์กรจาก
องค์การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Organization - AIPO)
มาเป็นสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)
จึงขอยกเลิกข้อบังคับหน่วยประจําชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๐
ข้อบังคับหน่วยประจําชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๕
และข้อบังคับหน่วยประจําชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๔๘
และตราข้อบังคับหน่วยประจําชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น
ใช้แ ทนตามมติที่ป ระชุม ใหญ่ส ามัญ ประจํา ปีข องหน่ว ยประจํา ชาติไ ทย
ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยประจํ า ชาติ ไ ทยในสมั ช ชารั ฐ สภาอาเซี ย น
มี ข้ อ บั ง คั บ ของตนเอง หน่ ว ยประจํ า ชาติ ไ ทยในสมั ช ชารั ฐ สภาอาเซี ย น
จึงตราข้อบังคับขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ รัฐสภาไทยจัดเป็นหน่วยประจําชาติหน่วยหนึ่งในสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน ตามความในมาตรา ๓ แห่งธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน
เรียกชื่อ ว่า “หน่วยประจําชาติไ ทยในสมัช ชารัฐสภาอาเซีย น มีชื่อ เป็น
ภาษาอังกฤษว่า “The Thai National Group to the ASEAN Inter - Parliamentary
Assembly” หรือ “The Thai AIPA National Group”

๑๗๔
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สมาชิกภาพ
ข้อ ๒ สมาชิกรัฐสภาทุกคนย่อมเป็นสมาชิกหน่วย
ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาสิ้นสุดลง หรือในกรณี
ที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกหน่วยประจําชาติยังคงดํารงสมาชิกภาพต่อไป
จนกว่าจะมีสมาชิกใหม่แห่งสภานั้น
ข้อ ๓ สมาชิกทุกคนต้องเสียค่าบํารุงปีละ ๑๐๐ บาท
องค์ประกอบและวาระของคณะกรรมการบริหารหน่วย
ข้อ ๔ ประธานรัฐสภาเป็นประธาน และรองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน
หน่วยโดยตําแหน่ง
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เป็นกรรมการ
บริหารหน่วยโดยตําแหน่ง
คณะกรรมการบริหารของหน่วย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
กรรมการบริหารโดยตําแหน่ง และกรรมการบริหารอื่นอีก ๑๔ คน ให้มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
ให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกันเองเป็นเลขาธิการ เหรัญญิก
ผู้สอบบัญชี และตําแหน่งอื่นตามที่หน่วยกําหนด
๖. สถานที่ติดต่อ
กลุ่ ม งานสมั ช ชารั ฐ สภาอาเซี ย น สํ า นั ก องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า ง
ประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐
ต่อ ๓๑๖๒ - ๓๑๖๓
๑๗๕

การแสดงบัญชี
รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ ิน
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การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน∗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๒
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน (มาตรา ๒๕๙
- มาตรา ๒๖๔) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๓ การตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนี้สิน ส่ว นที่ ๑ การแสดงบัญ ชีร ายการทรัพ ย์สิน และหนี้สิน ของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (มาตรา ๓๒ – มาตรา ๓๘) กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง มีหน้าที่ต้องยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพ ย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตําแหน่งหรือวันที่พ้นจาก
ตําแหน่ ง ต่อ คณะกรรมการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริ ต แห่ง ชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑ . ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ ส ด ง ร า ย ก า ร ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ห นี้ สิ น
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีดังนี้
๑.๑ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา

∗

ที่มา : สํ านั กงาน ป.ป.ช., ข้ อควรรู้ การยื่ นบั ญชี แสดงรายการทรั พย์ สิ นและหนี้ สิ น, กรกฎาคม ๒๕๕๖.
หรือ สืบค้นทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=๒๒.
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(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้ า ราชการการเมื อ ง และกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร
(๖) ข้า ราชการรั ฐสภาฝ่ ายการเมื อ งตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการรัฐสภา ได้แก่
๑. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
๒. ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา
๓. ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
๔. ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
๕. ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร
๖. ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา
๗. ที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๘. โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
๙. โฆษกประธานวุฒิสภา
๑๐. โฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๑๑. เลขานุการประธานรัฐสภา
๑๒. เลขานุการรองประธานรัฐสภา
๑๓. เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑๔. เลขานุการประธานวุฒิสภา
๑๕. เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑๖. เลขานุการรองประธานวุฒิสภา
๑๗. เลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
๑๘. ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา
๑๙. ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา
๒๐. ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
๑๗๘
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๒๑. ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา
๒๒. ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒๓. ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา
๒๔. ผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(๗) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
๒. กรณีที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ๓ ครั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเข้ารับตําแหน่ง
(๒) กรณีพ้นจากตําแหน่ง
(๓) กรณีพ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี
๓. กําหนดเวลาในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓.๑ กรณีเข้ารับตําแหน่ง ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่มีอยู่จริงในวันเข้ารับตําแหน่ง โดยให้ยื่นบัญชีฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันเข้ารับตําแหน่ง∗

∗

วันปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา ที่ตนเป็นสมาชิก
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๓.๒ กรณีพ้นจากตําแหน่ง ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่มีอยู่จริงในวันที่พ้นจากตําแหน่ง โดยให้ยื่นบัญชี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันพ้นจากตําแหน่ง
๓.๓ กรณีพ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี ให้แสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่พ้นจากตําแหน่งครบ ๑ ปี โดยให้ยื่นบัญชีฯ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี
๓.๔ กรณีผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาย
ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแทน
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ตาย โดยแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่
ในวันที่ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นตาย
๔. ทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลที่ต้องแสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน
ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต้องแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริง
ในวันที่เข้ารับตําแหน่งหรือวันที่พ้นจากตําแหน่งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการ ให้รวมทั้งทรัพย์สินและ
หนี้สินที่มีอยู่จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้รวมถึงทรัพย์สินของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
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ในกรณี ที่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้ผู้นั้นแยกการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกตําแหน่ง ตามระยะเวลาการยื่นบัญชี
ที่กําหนดไว้สําหรับตําแหน่งนั้น ๆ
กรณีทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นหรือที่ให้บุคคลอื่น
ถือครองแทน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ครอบครองหรือผู้ถือครองแทนว่า
ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
๕. บัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ดังนี้
๕.๑ ให้ใช้แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด∗
๕.๒ กรณี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ แ สดงในบั ญ ชี แ สดงรายการ
ทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น เป็ น รายการเดี ย วกั บ ที่ เ คยแสดงไว้ แ ต่ เ ดิ ม และ
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง หากผู้ ยื่ น บั ญ ชี ฯ ประสงค์ จ ะใช้ สํ า เนาเอกสาร
ประกอบรายการเดียวกับที่เคยยื่นไว้แล้ว ให้จดแจ้งไว้ในบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน ว่าขอใช้สําเนาเอกสารประกอบรายการใด ที่ยื่นไว้
ในตําแหน่งใด กรณีใด และเมื่อใด
๕.๓ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา) ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบ จํานวน ๒ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สําเนาคู่ฉบับ
๑ ชุด)
∗

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔.

๑๘๑
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๖. วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมี ๓ วิธี ดังนี้
๖.๑ ยื่ น ด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ยื่ น แทน
ณ สํา นั ก งาน ป.ป.ช. (สํา นั ก ทะเบี ย นและพั ฒ นาระบบตรวจสอบ
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๓๑๖๑ - ๕
ต่อ ๑๒๔ และ ๑๖๕ หรือ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดทุกจังหวัด)
๖.๒ ยื่น ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ โดยระบุ ชื่ อ และที่ อ ยู่
ของผู้รับ ดังนี้
แสตมป์
แสตมป์

กราบเรียน

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓๖๑ ถนนนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
(ผู้ยื่นชื่อ.......................ชื่อสกุล....................ตําแหน่ง..........กรณีที่ยื่น................)

แสตมป์

กราบเรียน

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด .........................
สถานที่ตงั้ ...........................................................
จังหวัด ................................................................
(ผู้ยื่นชื่อ.......................ชื่อสกุล....................ตําแหน่ง..........กรณีที่ยื่น................)

๑๘๒
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๖.๓ ยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑) กรณีผู้ยื่นพ้นจากตําแหน่งที่ดํารงอยู่เพื่อไปดํารงตําแหน่งอื่น
ภายใน ๓๐ วัน ถ้าทรัพ ย์สิน และหนี้ สินมิ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากบั ญชี ฯ
กรณีพ้นจากตําแหน่งที่ยื่นไว้ จะแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อขอใช้บัญชีฯ ที่ได้เคยยื่นไว้แทนการยื่นบัญชีฯ กรณีเข้ารับตําแหน่งใหม่
ก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีฯ ที่ได้ยื่นไว้
จะยื่นบัญชีฯ เฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงาน ป.ป.ช. หรือ
จะยื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็ได้
๒) กรณีผู้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับ
ตํ าแหน่ งไว้ แล้ ว ต่ อมาภายใน ๓๐ วั น ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อื่ น
ที่ต้องยื่นบัญชีฯ ด้วย ถ้าทรัพย์สินและหนี้สินมิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
บัญชีฯ ที่ยื่นไว้ จะแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอใช้บัญชีฯ
ที่ได้เคยยื่นไว้แล้ว แทนการยื่นบัญชีฯ ในตําแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ถ้าทรัพย์สิน
และหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ยื่นบัญชีฯ ไว้ จะยื่นแสดงเฉพาะ
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงาน ป.ป.ช. หรือจะยื่นด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็ได้
๗. ข้อควรระวังในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๗.๑ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ถือว่าเป็นหน้าที่
เฉพาะตัว ของผู้มีหน้าที่ หากจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องพ้นจากตําแหน่ง
และห้ามดํารงตําแหน่งเป็นเวลา ๕ ปี และได้รับโทษทางอาญาอีกด้ว ย
(จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)
๑๘๓
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๗.๒ ให้ใช้แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามแบบ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดเท่านั้น
๗.๓ ต้ อ งแสดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง ในวั น
ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในแต่ละกรณี
๗.๔ ต้ อ งแสดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของตน คู่ ส มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีอยู่จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
๗.๕ ทรัพย์สินและหนี้สินรายการใดที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่น
ให้แสดงเฉพาะส่วนของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
๗.๖ เอกสารที่ มีข้ อความทั้ งด้ านหน้ าและด้า นหลัง ต้ อ งสํา เนา
เอกสารทุกหน้า
๗.๗ ใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานแทนแบบ ภ.ง.ด. ๙๐
หรือ แบบ ภ.ง.ด. ๙๑ ได้
๗.๘ ผู้ มี ห น้ า ที่ ยื่ น บั ญ ชี แ สดงรายการทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน และสําเนาหลักฐานที่ยื่นทุกหน้า ไม่ว่าเอกสารนั้นจะเป็นของ
ผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีไม่มีข้อมูลทรัพย์สิน
หรือหนี้สินให้ผู้ยื่นขีดเส้นทแยงในช่องรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วย
๗.๙ ถ้าวันสุดท้ายของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน ตรงกับวันหยุดราชการ ให้ถือวันหยุดราชการนั้นเป็นวันสุดท้าย
และไม่สามารถขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินได้
๑๘๔

ชื่อหนังสือ
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พิมพ์ครั้งที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
จํานวน

๑๘๔ หน้า

จํานวนพิมพ์ ๑,๕๐๐ เล่ม
จัดทําโดย

กลุ่มงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๓
ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๔

พิมพ์ที่

กลุ่มงานการพิมพ์ สํานักการพิมพ์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑

ศิลปกรรม

นายศักดิ์พันธุ์ เกิดแก่น
ตําแหน่ง นายช่างศิลป์ชํานาญงาน

