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ระเบียบวุฒิสภา 
วาดวยหลักเกณฑการต้ังอนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑการต้ังอนุกรรมาธิการซ่ึงมิใช
กรรมาธิการในคณะ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘๗ ของขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประธาน
วุฒิสภา  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑการต้ังอนุกรรมาธิการซึ่งมิใช
กรรมาธิการในคณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“อนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมิไดเปนสมาชิกวุฒิสภา  

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังเปนอนุกรรมาธิการและใหหมายความรวมถึง
ขาราชการรัฐสภาสามัญซ่ึงไดรับการแตงต้ังเปนอนุกรรมาธิการดวย 

“คณะอนุกรรมาธิการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมาธิการซ่ึงต้ังข้ึนโดยคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญที่วุฒิสภาต้ังข้ึน 

“คณะกรรมาธิการ”  หมายความวา  คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการ
วิสามัญที่วุฒิสภาต้ังข้ึน 

ขอ ๔ อนุกรรมาธิการซ่ึงมิใชกรรมาธิการในคณะ  ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะตองหาม  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
(๔) ไมเปนผูประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
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(๕) ไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ 
(๖) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังใหพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน   

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตาง ๆ  หรือกฎหมายอื่น 
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือถือวากระทําทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) ไมอยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๖๓ 
(๑๑) ไมเคยถูกวุฒิสภามีมติถอดถอนออกจากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๗๔ 
(๑๒) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
ความใน   (๒)  มิใหใชบังคับกับการต้ังอนุกรรมาธิการตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ขอ  ๘๓ 
ขอ ๕ อนุกรรมาธิการซึ่งมิ ใชกรรมาธิการในคณะตองมีความรู   ความเชี่ ยวชาญ   

มีประสบการณเกี่ยวกับงานในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมาธิการ   หรือมีคุณสมบัติตามที่ 
คณะอนุกรรมาธิการประสงค 

ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ  ๘๗  ของขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  การแตงต้ัง
อนุกรรมาธิการซ่ึงมิใชกรรมาธิการในคณะใหดํารงตําแหนงเปนประธานคณะอนุกรรมาธิการ   
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  หรือประธานชั่วคราวของที่ประชุมแลวแตกรณี จะกระทํามิได 

ขอ ๗ อนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะจะตองธํารงไวซ่ึงเกียรติภูมิของวุฒิสภา  
และปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ ตลอดจนกฎ  ระเบียบ  หรือธรรมเนียมปฏิบัติของวุฒิสภา 

ในการปฏิบัติหนาที่ของอนุกรรมาธิการซ่ึงมิใชกรรมาธิการในคณะ  หากปรากฏวาบุคคล

ดังกลาวไมปฏิบัติหรือปฏิบัติขัดกับหลักการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง  หรือไดกระทําการใด ๆ   

อันกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักด์ิ  เกียรติภูมิ  และชื่อเสียงของสถาบันวุฒิสภา  เชน  การไม

รักษาซึ่งชื่อเสียงของวุฒิสภา  การแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง

หรือผูอื่น  การไมรักษาความลับในการประชุมคณะกรรมาธิการที่กระทําเปนการลับหรือกระทําการใด ๆ  
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อันเปนการขัดกับหลักการตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

เปนตน  ในกรณีดังกลาวนี้  สมาชิกวุฒิสภาหรือผูมีสวนไดเสียอาจเสนอเรื่องรองเรียน  โดยย่ืนตอ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาสอบสวนและมีมติใหออกตามขอ  ๘ (๖)  ก็ได 

การออกจากตําแหนงตามวรรคสองไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของคณะกรรมการ

จริยธรรมวุฒิสภา  หรือการใชสิทธิทางศาลของผูมีสวนไดเสีย 

ขอ ๘ ภายใตบัง คับขอ   ๘๗   ของขอบัง คับการประชุม วุฒิสภา   พ .ศ .   ๒๕๕๑   

อนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะพนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๔ 

(๔) คณะกรรมาธิการครบวาระตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

(๕) คณะกรรมาธิการมีมติใหออก 

(๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามีมติใหออกตามขอ  ๗ 

(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรและไมไดแจงเปนหนังสือให

ประธานคณะอนุกรรมาธิการทราบ 

ขอ ๙ ภายใตบังคับขอ  ๔   ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดมีความประสงคจะแตงต้ัง

ขาราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาผูใดเปนอนุกรรมาธิการ  จะตองอยูภายใต

เง่ือนไขดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ขาราชการรัฐสภาสามัญ   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   จะได รับการแตงต้ังเปน 

อนุกรรมาธิการไดไมเกินคนละหนึ่งคณะ  ทั้งนี้  เวนแตจะเปนหนาที่และความรับผิดชอบในงาน 

ที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ไดปฏิบัติอยูโดยตรง  จะไดรับแตงต้ังเปนอนุกรรมาธิการไดไมเกินสองคณะ 

(๒) ขาราชการรัฐสภาสามัญ   สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ที่ได รับการแตงต้ัง เปน 

อนุกรรมาธิการ ตองปฏิบัติราชการในหนาที่ประจําเปนหลัก  โดยมิใหเกิดความเสียหายตอหนาที่หรือ

ราชการประจําที่ปฏิบัติอยู 

(๓) ขาราชการรัฐสภาสามัญ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ที่จะไดรับการแตงต้ังเปน 

อนุกรรมาธิการ  จะตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและมีประสบการณดังตอไปนี้ดวย 
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 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  เปนขาราชการรัฐสภาสามัญ  ซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  ๕  ข้ึนไป  ในตําแหนงสายงาน

วิชาการดานนิติกร  วิทยากร  หรือสายงานวิชาการดานอื่นที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมาธิการ 

 ข. ประสบการณ 
  ตําแหนงนิติกร 
  จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการยกรางกฎหมาย  การยกรางรายงาน 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติ  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  และการใหความเห็น 
ทางกฎหมาย  โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมาย
ปกครอง  และขอบังคับการประชุมของสภาเปนอยางดี  และเคยผานการฝกอบรมในหลักสูตรดานการ
ยกรางกฎหมายและการใหความเห็นทางกฎหมาย  หรือเคยผานการฝกอบรมในหลักสูตรนักกฎหมาย
ภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หรือหลักสูตรเทียบเทา  ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนด  และมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  หรือ
เคยปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ไมนอยกวาส่ีป 

  ตําแหนงวิทยากรหรือสายงานวิชาการดานอื่น ๆ 
  จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการยกรางรายงานการพิจารณาสอบสวน

หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ  ของคณะอนุกรรมาธิการ  และการใหความเห็นทางวิชาการที่จะเปนประโยชนตอ
การกระทํากิจการ   พิจารณาสอบสวน   หรือศึกษาเร่ืองใด  ๆ   อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะ 
อนุกรรมาธิการนั้น ๆ  เปนอยางดี  และเคยผานการฝกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการนั้น ๆ  ไมนอยกวาสามหลักสูตร   
ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากําหนด  และมีประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการในการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติหรือญัตติ  หรือเคยปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการในคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภาหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญไมนอยกวาหาป 

(๔) ขาราชการรัฐสภาสามัญ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ที่จะไดรับการแตงต้ังเปน 
อนุกรรมาธิการ  จะตองไดรับอนุญาตจากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยผานการพิจารณาจากผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 
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ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือมีกรณีที่ตองตีความตามระเบียบนี้   
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ ๑๑ ใหเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ประสพสุข  บุญเดช 
ประธานวุฒิสภา 


