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หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการฉบับนี้ 
ได้รวบรวมสาระส าคัญอันเป็นสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการ รวมทั้งบุคคลผู้ท่ี เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาทั้งหลาย 
พึงได้รับ  อาทิ เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ 
นักวิชาการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การประกันสุขภาพ และการเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ของรัฐสภาไทย เป็นต้น  

 

ส านั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภา ได้ จัดท าหนั งสื อ ฉบั บนี้ ขึ้ น  
ด้วยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิ สภาและกรรมาธิการ 
รวมทั้ งบุ คคลผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ วงงานรัฐสภาทุ กท่ าน ได้ ทราบถึ ง 
สิทธิประโยชน์ที่ พึงจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกา ตลอดจนระเบียบ  
ประกาศและกฎเกณฑ์ในด้านตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หวังว่าหนังสือฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ 
บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ข้าราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และผู้ที่สนใจท่ัวไป 

 
 ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 เมษายน  ๒๕๖๒ 



 ก 
     

สารบัญ 
 

หน้า 
 
 เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานวุฒสิภา 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒสิภา                  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร                                           
ผู้น าฝ่ายคา้นในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชกิวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   .....................   ๑ 

 
 ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง   ..........................................   ๗ 
 
 การตั้งผูเ้ชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชกิวุฒสิภา   ....................   ๑๗ 
 
 การตั้งผูช้ านาญการประจ าตัวสมาชกิวุฒิสภา   .................   ๒๓ 
 
 การตั้งผูช้่วยด าเนินงานของสมาชกิวุฒิสภา   ....................   ๒๙ 
 
 ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการ 

ในคณะท างานทางการเมือง  ..............................................   ๓๕ 
 
 
 
 



 ข 
 
 ที่ปรกึษาประจ าคณะกรรมาธิการ                                  

ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร                     
นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ                             
เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ....................................   ๔๓ 

 
 เบี้ยประชุม 

กรรมาธกิารวุฒิสภา  ..........................................................   ๕๕ 
กรรมาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  ..........................................   ๕๕ 
กรรมาธกิารรัฐสภา  ...........................................................   ๕๕ 
กรรมาธกิารร่วมกันของสภาทั้งสอง  ..................................   ๕๕ 
อนุกรรมาธิการวุฒิสภา  .....................................................   ๕๖ 
อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ......................................   ๕๖ 
อนุกรรมาธิการรัฐสภา  ......................................................   ๕๖ 
อนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง  .............................   ๕๖                             

 
 เบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ   .............................   ๕๗ 
 
 การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง   ......................................   ๖๑ 
 
 การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ ์

ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ  ................................................  ๙๓ 
 
 
 



 ค 
 

 

 ระเบียบปฏิบัติภายในบริเวณรัฐสภา   ...............................  ๑๐๕ 
 
 กองทุนเพ่ือผูเ้คยเป็นสมาชกิรัฐสภา  .................................  ๑๑๙ 
 

 การจา่ยเงินทุนเลี้ยงชีพ  .............................................  ๑๒๗ 

 การจา่ยเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล  ...............  ๑๓๐ 

 การจา่ยเงินช่วยเหลือ  
ในกรณีผูเ้คยเป็นสมาชกิรัฐสภาทุพพลภาพ  ...............  ๑๓๓ 

 การจา่ยเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม  ...................  ๑๓๗ 

 การจา่ยเงินช่วยเหลือ 
ในกรณกีารใหก้ารศึกษาบตุร  .....................................  ๑๔๑ 

 
 สวัสดิการรักษาพยาบาล 

ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งของสมาชกิรฐัสภา  ..................  ๑๔๙ 
 
 การใช้บุคคลเป็นประกันหรอืหลักประกัน 

ในการปลอ่ยชั่วคราว  .......................................................  ๑๕๓ 
 
 
 
 
 



 ง 
 

 การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ของรัฐสภาไทย  ................................................................  ๑๕๗   

 

 สหภาพรัฐสภา                                                        
[Inter – Parliamentary Union (IPU)]  .................  ๑๕๗ 

 สหภาพสมาชกิรฐัสภาเอเชยีและแปซิฟิก                            
(Asian – Pacific Parliamentarians’ Union)  ......  ๑๖๑ 

 สมัชชารัฐสภาอาเซียน                                               
(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA)  ........  ๑๖๗ 

 
 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน ......................................  ๑๗๓ 
 
 
 



   

 
 
 
 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
และเงินเพิ่มของประธำนวุฒิสภำ  

ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  
รองประธำนวุฒิสภำ  

รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  
ผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร  

สมำชิกวุฒิสภำ และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

๑ 

เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่ม 
ของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร๑ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๘๓ ก าหนด ให้เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน 
อย่างอื่นของ 

  - ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

  - ประธานและรองประธานวุฒิสภา 

  - ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 

  - สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

  - สมาชิกวฒุิสภา 

  ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
- ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา

ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือนตามบัญชีอัตรา 
เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานวุฒิสภา  
และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้นับแต่วันเข้ารับหน้าที่๒ 
 
 

                                                 
๑ ท่ีมา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธาน 

สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ท่ีมา : มาตรา ๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

๒ 

เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานวุฒสิภา 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒสิภา  

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝา่ยค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 

สมาชกิวุฒิสภา และสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

 

๑) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานวุฒิสภา 

 ประธานวุฒิสภา ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ ๗๔,๔๒๐ บาท 
และได้รับเงินเพ่ิม เดือนละ ๔๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๑๙,๙๒๐ บาท 

 

๒) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ  
๗๕,๕๙๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิม เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ 
๑๒๕,๕๙๐ บาท 

 

๓) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภาและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 รองประธานวฒุสิภา และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิมเดือนละ 
๔๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๑๕,๗๔๐ บาท 

 

                                                 
 ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๓ 

๔) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
เดือนละ ๗๓,๒๔๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิม เดือนละ ๔๒,๕๐๐ บาท รวมเป็น
เดือนละ ๑๑๕,๗๔๐ บาท 

 

๕) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา 

 สมาชิกวุฒสิภา ได้รับเงนิประจ าต าแหนง่ เดือนละ ๗๑,๒๓๐ บาท 
และได้รับเงินเพ่ิม เดือนละ ๔๒,๓๓๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๑๑๓,๕๖๐ บาท 

 

๖) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 
๗๑,๒๓๐ บาท และได้รับเงินเพ่ิม เดือนละ ๔๒,๓๓๐ บาท รวมเป็นเดือนละ 
๑๑๓,๕๖๐ บาท 

- ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งดังกล่าวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
และเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณีอีก (มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งฯ) 

- เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวาระ ให้ประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมเป็นรายเดือน
ตามบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
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๔ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไป
จนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาใหม่ (มาตรา ๖ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งฯ) 

- สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกสภาพตามวาระและอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมตามบัญชี
อัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปจนถึง
วันก่อนวันที่มีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ (มาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา
เงินประจ าต าแหน่งฯ) 
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๕ 

บัญชอีัตราเงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของ 

ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา  

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝา่ยค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 

สมาชกิวุฒิสภา และสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
 

ต าแหน่ง เงินประจ า
ต าแหน่ง 

(บาท/เดอืน) 

เงินเพ่ิม 
 

(บาท/เดอืน) 

รวมเป็น 
 

(บาท/เดอืน) 
ประธานวุฒิสภา ๗๔,๔๒๐ ๔๕,๕๐๐ ๑๑๙,๙๒๐ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ๗๕,๕๙๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๒๕,๕๙๐ 
รองประธานวุฒิสภา ๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ ๑๑๕,๗๔๐ 
รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร 

๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ ๑๑๕,๗๔๐ 

ผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร 

๗๓,๒๔๐ ๔๒,๕๐๐ ๑๑๕,๗๔๐ 

สมาชิกวุฒิสภา ๗๑,๒๓๐ ๔๒,๓๓๐ ๑๑๓,๕๖๐ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๗๑,๒๓๐ ๔๒,๓๓๐ ๑๑๓,๕๖๐ 

 
 

                                                 
 ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



   

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
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 ๗ 

ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง 
 

 ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ต ำแหน่ง ดังนี้ 
(๑)  ที่ปรึกษำประธำนรฐัสภำ 

 (๒)  ที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ 
 (๓)  ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๔)  ที่ปรึกษำประธำนวฒุิสภำ 
 (๕)  ที่ปรึกษำรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 
 (๖)  ที่ปรึกษำรองประธำนวฒุิสภำ 
 (๗)  ที่ปรึกษำผูน้ ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๘)  โฆษกประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 
 (๙)  โฆษกประธำนวุฒสิภำ 
 (๑๐)  โฆษกผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผูแ้ทนรำษฎร 
 (๑๑)  เลขำนกุำรประธำนรฐัสภำ 
 (๑๒)  เลขำนกุำรรองประธำนรัฐสภำ 
 (๑๓)  เลขำนกุำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๑๔)  เลขำนกุำรประธำนวฒุิสภำ 
 (๑๕)  เลขำนกุำรรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๑๖)  เลขำนกุำรรองประธำนวฒุิสภำ 

                                                 
 ที่มา :  มำตรำ ๙๒ ประกอบกับมำตรำ ๙๓ และมำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ  

พ.ศ. ๒๕๕๔  
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 ๘ 

 (๑๗)  เลขำนกุำรผูน้ ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๑๘)  ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ 
 (๑๙)  ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
 (๒๐)  ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๒๑)  ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนวุฒิสภำ 
 (๒๒)  ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
 (๒๓)  ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒิสภำ 
 (๒๔)  ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
 ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองจะมีจ ำนวนเท่ำใดให้เป็นไป 
ตำมอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 

 ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำ
ต ำแหน่งตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองและบัญชี
อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 

 ส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองซึ่งด ำรงต ำแหน่งสมำชิก  
สภำผู้แทนรำษฎรด้วย ถ้ำได้เงินประจ ำต ำแหน่งหรือเงินเพิ่มส ำหรับสมำชิก  
สภำผู้แทนรำษฎรดังกล่ำวแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง
ในฐำนะข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองอีก 
 กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
ฝ่ำยกำรเมืองให้เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.ร. ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงกำรคลัง 
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 ๙ 

 กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองตำม (๑) (๓) (๕) (๗) 
(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๕) (๑๗) (๑๘) (๒๐) (๒๒) และ (๒๔) ให้ประธำน 
สภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตั้ง 
 กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองตำม (๒) (๔) (๖) (๙) 
(๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๑) และ (๒๓) ให้ประธำนวุฒิสภำเป็นผู้มีอ ำนำจ
แต่งตั้ง 
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 ๑๐ 

คุณสมบัติทัว่ไปของขา้ราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
 

 ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ ำ และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๓๗ 
วรรคหนึ่ง เว้นแต่ ข. (๑) กล่ำวคือ เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง และ 
(๒) กล่ำวคือ เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำร
พรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง มำใช้บังคับกับข้ำรำชกำร
รัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองโดยอนุโลม 

  ดังนั้น ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง จึงต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

๑. มีสัญชำติไทย 

๒. อำยุไมต่่ ำกว่ำ ๑๘ ป ี

๓. เป็ นผู้ เลื่ อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

๑. เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ร.  

๒. เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
                                                 
 ทีม่า : มำตรำ ๙๒ วรรคสำม ประกอบมำตรำ ๓๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบยีบขำ้รำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๑๑ 

๓. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๔. เป็นบุคคลล้มละลำย 
๕. เป็นผู้เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
๖. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ

หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
๗. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระท ำ 

ผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
๘. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม

พระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น 
๙. เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือ

เข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
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 ๑๒ 

การพ้นจากต าแหน่งของขา้ราชการรัฐสภาฝา่ยการเมอืง 
 

 ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองออกจำกต ำแหน่งเมื่อ 

๑. ตำย 

๒. ลำออก 

๓. ส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง หรือเมื่อ
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือผู้น ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎรพ้นจำกต ำแหน่ง หรือเมื่อสภำผู้แทนรำษฎรสิ้นอำยุ
หรือถูกยุบ แล้วแต่กรณี 

๔. ส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกประธำนวุฒิสภำ ผู้แต่งตั้งสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง หรือเมื่อประธำน
วุฒิสภำ หรือรองประธำนวุฒิสภำออกจำกต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ที่มา :  มำตรำ ๙๖ แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔  
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 ๑๓ 

อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง 

(บัญชีท้ายพระราชบัญญัตริะเบียบขา้ราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 

ต าแหน่ง อัตราเงินเดอืน 
(บาท) 

อัตราเงินประจ า

ต าแหน่ง 
(บาท/เดือน) 

 ที่ปรึกษำประธำนรัฐสภำ 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 ที่ปรึกษำรองประธำนรัฐสภำ 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 ที่ปรึกษำประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
(จ านวน ๒ อัตรา) 

 ที่ปรึกษำประธำนวุฒสิภำ 
(จ านวน ๒ อัตรา) 

 

๕๗,๖๖๐ 
 

๕๗,๖๖๐ 

 
๕๗,๖๖๐ 

 

๕๗,๖๖๐ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

                                                 


 ที่มา : ประกำศรัฐสภำ เรื่อง กำรปรับอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 


 ที่มา : บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง ท้ำยพระร ำชบัญญัติ 

ระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ   

 ๑๔ 

ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 

อัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

 ที่ปรึกษำรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร      
(เท่าจ านวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร) 

 ที่ปรึกษำรองประธำนวุฒิสภำ 
(เท่าจ านวนรองประธานวุฒิสภา) 

 ที่ปรึกษำผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำแทนรำษฎร
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 โฆษกประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 โฆษกประธำนวุฒิสภำ 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 โฆษกผู้น ำฝำ่ยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 เลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 เลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ      
(จ านวน ๑ อัตรา) 

๔๗,๒๕๐ 

 
๔๗,๒๕๐ 

 
๔๗,๒๕๐ 

 

๔๗,๒๕๐ 
 

๔๗,๒๕๐ 

 
๔๗,๒๕๐ 

 
๔๔,๓๑๐ 

 

๔๔,๓๑๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๔,๙๐๐ 

 

๔,๙๐๐ 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ   

 ๑๕ 

ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 

อัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

 เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 เลขำนุกำรประธำนวุฒสิภำ 
 (จ านวน ๑ อัตรา) 

 เลขำนุกำรรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร      
(เท่าจ านวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร) 

 เลขำนุกำรรองประธำนวุฒสิภำ 
(เท่าจ านวนรองประธานวุฒิสภา) 

 เลขำนุกำรผูน้ ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนรัฐสภำ 

(จ านวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนรัฐสภำ 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
(จ านวน ๑ อัตรา) 
 

๔๔,๓๑๐ 
 

๔๔,๓๑๐ 

 
๔๔,๓๑๐ 

 

๔๔,๓๑๐ 

 
๔๔,๓๑๐ 

 
๓๙,๗๑๐ 

 
๓๙,๗๑๐ 

 
๓๙,๗๑๐ 

 
 

๔,๙๐๐ 
 

๔,๙๐๐ 

 
๔,๙๐๐ 

 
๔,๙๐๐ 

 
๔,๙๐๐ 

 
๓,๗๘๐ 

 
๓,๗๘๐ 

 
๓,๗๘๐ 

 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ   

 ๑๖ 

ต าแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 

(บาท) 

อัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง 

(บาท/เดือน) 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนวุฒสิภำ 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
(เท่าจ านวนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร) 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำรรองประธำนวฒุิสภำ 
(เท่าจ านวนรองประธานวุฒิสภา) 

 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้น ำฝำ่ยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร 
(จ านวน ๑ อัตรา) 

 

๓๙,๗๑๐ 

 
๓๙,๗๑๐ 

 

 
๓๙,๗๑๐ 

 
๓๙,๗๑๐ 

 

๓,๗๘๐ 

 
๓,๗๘๐ 

 
 

๓,๗๘๐ 

 
๓,๗๘๐ 

 

 



   

 
 
 
 
 

การตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว 
สมาชิกวุฒิสภา 

 
 
  
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๑๗ 

ผู้เชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชิกวุฒสิภา 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธาน
วุฒิสภาจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 สมาชิกวุฒสิภา ๑ คน มีสิทธิเสนอตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว ได้จ านวน 
๑ คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท โดยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตาม
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้  
 

คุณสมบัติทัว่ไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม 
 

ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๑๘ 

(๓) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี 
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร หรือ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๑๙ 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานที่อยู่ ในหน้ าที่ของ 
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร หรือ 

(๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๕ ปี  
และมีคุณสมบัติพิเศษตามที่สมาชิกวุฒิสภาประสงค์ และเคยศึกษา 
หรือมีประสบการณ์เกี ่ยวกับงานที ่อยู ่ในหน้าที ่ของสมาชิกวุฒ ิสภา  
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดี  
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกวุฒิสภา 
 

การตั้งผูเ้ชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชกิวุฒสิภา 

 
สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว
สมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภา ต้องให้ค ารับรองวา่ ผู้นั้นมีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทั้งนี้ ตามแบบที่
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด โดยให้ผู้ถูกเสนอชื่อยื่นใบรายงานตัว
ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ดงัต่อไปนี้ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๐ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุ ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
มาแสดงด้วย 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ  
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด า ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร 

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐาน
ต่าง ๆ ของผู้ถูกเสนอชื่อ เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศ จึงจะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว
สมาชิกวุฒิสภา ต่อไป  

 

ค่าตอบแทน 
 

 ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๑ 

 ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภาให้ได้รับค่าตอบแทน 

ในอัตราเดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท 
 

การพ้นจากต าแหน่งของผู้เชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชิกวุฒิสภา 
 
 ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๑. พ้นจากต าแหน่งเมื่อถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง 
๒. พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
(๕) สมาชิกวุฒิสภาแจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

(๖) สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาได้สิ้นสุดลงหรือเมื่อสมาชิก
วุฒิสภาพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 

                                                 
 ท่ีมา : ข้อ ๓ (๑) แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร  
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๒ 

การพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัว
สมาชิกวุฒิสภา ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 



   

 
 
 
 
 
 

การตั้งผูช้ านาญการประจ าตัว 
สมาชิกวุฒิสภา 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๓ 

ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชิกวุฒิสภา 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธาน
วุฒิสภาจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน 
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 สมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิเสนอตั้งผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา 
ได้จ านวน ๒ คน ต่อสมาชิกวุฒิสภา ๑ คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนคนละ 
๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
 ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติตาม
ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  
 
 

คุณสมบัติทัว่ไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม 
 

ผูช้ านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มอีายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๔ 

(๓) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไป 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง  
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา คือ 
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน 
ที่อยู่ในหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ป ี

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๕ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบ 
การด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

(๒) ศึกษาสภาพปัญหาและขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวม จัดท า
ญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 

การตั้งผูช้ านาญการประจ าตัวสมาชกิวุฒิสภา 
 

สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นผู้ เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการ
ประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภาต้องให้ค ารับรองว่า ผู้นั้น 
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ  
ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด โดยให้ผู้ถูกเสนอชื่อ
ยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด พร้อมด้วย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๖ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุ ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
มาแสดงด้วย 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด า ขนาด ๓ x ๔ 

เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 

ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐานต่าง ๆ 
ของผู้ถูกเสนอชื่อ เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศ จึงจะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ช านาญการประจ าตัว
สมาชิกวุฒิสภา ต่อไป 

 

ค่าตอบแทน 
 

 ผูช้ านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๗ 

 ปัจจุบันผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

การพ้นจากต าแหน่งของผูช้ านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒสิภา 
 

 ผูช้ านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุต่าง ๆ 
ดังนี้  

๑. พ้นจากต าแหน่งเมื่อถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง 
๒. พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
(๕)  สมาชิกวุฒิสภาแจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ช านาญการประจ าตัวของสมาชิกวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

                                                 
 ที่มา : ข้อ ๓ (๔) แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  

  ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่ งตั้ งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ 
สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ    
 

 ๒๘ 

(๖)  สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิ สภาได้ สิ้ นสุ ดลงหรื อ 
เมื่ อสมาชิกวุฒิ สภาพ้นจากหน้าที่ ตามบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ  
แล้วแต่กรณี 

การพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ผู้ช านาญการประจ าตัว
สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 



   

 
 
 
 
 
 

การตั้งผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๒๙ 

ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชกิวุฒิสภา 
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๗ แห่งระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานวุฒิสภา
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่ 
สมาชิกวุฒิสภาไว้ ดังต่อไปนี้ 
 สมาชิกวุฒิสภา ๑ คน มีสิทธิเสนอตั ้งผู ้ช ่วยด าเนินงานของ
สมาชิกวุฒิสภา ได้จ านวน ๕ คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ต่อเดือน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้ช่วยด าเนินงาน 
ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่  ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้  
 
 
 
 

 

                                                 


 ท่ีมา  ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๐ 

คุณสมบัติทัว่ไปและไม่มลีักษณะต้องห้าม 
 

ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิ สภาต้องมีคุณสมบัติทั่ วไป 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มอีายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็ นผู้ เลื่ อม ใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และเคยปฏิบัติหรือ

ประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๑ 

(๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเคยปฏิบัติ
หรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ 

(๔) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเคยปฏิบัติหรือ
ประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ 

(๕) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ) และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้านการเมือง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตามที่สมาชิกวุฒิสภาก าหนด 
 

การตั้งผูช้่วยด าเนินงานของสมาชกิวุฒิสภา 
 

 สมาชิกวุฒิ สภาจะเป็นผู้ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติทั่ วไปและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง เป็น 
ผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาโดยสมาชิกวุฒิสภาต้องให้ค ารับรองว่า 
ผู้นั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก าหนด และให้ผู้ถูกเสนอชื่อ
ยื่น ใบรายงานตัวตามแบบที่ ส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภาก าหนด 
พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๒ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ้ามี 
การเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 
มาแสดงด้วย 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด า ขนาด ๓ x ๔ 

เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 

 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะตรวจสอบคุณสมบัติจากหลักฐาน
ต่าง ๆ ของผู้ถูกเสนอชื่อทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ จึงจะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ช่วย
ด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

ค่าตอบแทน 
 

 ผู้ ช่ วยด า เนิน งานของสมาชิกวุฒิ สภาซึ่ งได้ รับการแต่ งตั้ ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ได้รับค่าตอบแทน 
จากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 
ปัจจุบันผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ 
๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๓ 

การพ้นจากต าแหน่งของผูช้่วยด าเนินงานของสมาชกิวุฒิสภา 
 

 ผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุต่าง ๆ 
ดังนี้ 

๑. พ้นจากต าแหน่งเมื่อถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง 

๒. พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
(๕) สมาชิกวุฒิสภาแจ้งเป็นหนังสือต่อส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

(๖) สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาได้สิ้นสุดลงหรือเมื่อ
สมาชิกวุฒิสภาพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วแต่กรณี 

การพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ผู้ช่วยด าเนินงานของ
สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 



   

 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา นักวิชาการ 
หรือเลขานุการ 

ในคณะท างานทางการเมือง 
 
 

 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๓๕ 

ที่ปรึกษา นักวิชาการ 

หรือเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งระเบียบ
รัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธกิารของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประธานวุฒิสภาจึงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะท างานทางการเมือง ฉบับที่ ๒ ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะท างานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา จ านวน ๕ อัตรา นักวิชาการ จ านวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จ านวน ๓ อัตรา 

(๒) คณะท างานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย 
ท่ีปรึกษา จ านวน ๔ อัตรา นักวิชาการ จ านวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จ านวน ๒ อัตรา 

                                                 
 ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะท างานทางการเมือง 
ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๓๖ 

คุณสมบัติทัว่ไปและลักษณะต้องห้าม 
 

 ที่ปรึกษา นักวิชาการ และเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต

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

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ที่ปรึกษาในคณะท างานทางการเมือง จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และเคยศึกษา
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร หรือ 

(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๓๗ 

นักวิชาการในคณะท างานทางการเมือง จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และเคยศึกษา
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเมืองมาพอสมควร หรือ 

(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 

เลขานุการในคณะท างานทางการเมือง จะต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการท างานด้านเลขานุการและธุรการเป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์
ตามที่ประธานวุฒสิภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 
และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือ 
(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา 

แล้วแต่กรณี เห็นว่าเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะท างานทางการเมือง  
ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๓๘ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

 ที่ปรึกษาในคณะท างานทางการเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการให้ค าปรึกษาแก่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี  

นักวิชาการและเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง มีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้ก าหนด 

วิธีการแต่งตั้ง 
 

ให้ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามที่ก าหนด เพ่ือแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะท างาน
ทางการเมือง แล้วแต่กรณี โดยประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
ต้องให้ค ารับรองว่าผู้นั้นมีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานด้านการเมือง 
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ก าหนด 

ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะท างาน
ทางการเมือง ยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ก าหนด พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุ ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๓๙ 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด า ขนาด ๓ x ๔ 

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

ในคณะท างานทางการเมือง เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอ
ชื่อจากหลักฐานตามที่ก าหนด เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นที่ปรึกษา 
นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง แล้วแต่กรณี 

ค่าตอบแทน 
 

 ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการแตง่ตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัตหิน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยให้ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๔๐ 

 ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง

ให้มีต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้  

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

 จ านวนต าแหน่งในคณะท างานทางการเมือง ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เป็นผู้ก าหนด โดยค านึงถึงงบประมาณ
ส าหรับปีงบประมาณนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของรัฐสภา สภาผู้ แทนราษฎร วุฒิ สภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา และกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๔๑ 

การพ้นจากต าแหน่ง 
 

 ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง 
มีวาระการด ารงต าแหนง่ถงึวนัสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด  
(๕) ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แจ้งเป็นหนังสือ

ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าไม่ประสงค์จะให้ที่ปรึกษา นักวิชาการ 
หรือเลขานุการในคณะท างานทางการเมือง แล้วแต่กรณี ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

(๖) ประธานวุฒิสภา หรือรองประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พ้นจาก
ต าแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 การพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ที่ปรึกษา นักวิชาการ หรือเลขานุการ
ในคณะท างานทางการเมือง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใด
จากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

                                                 
 ที่มา : ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะท างานทางการเมือง  
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 



   

 
 
 
 
 

ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

 
 
 
 
 

 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๓ 

ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ  
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร  
นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ  

และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิาร 
 

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ได้อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖ 
และข้อ ๗ ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานวุฒิสภาจึงออกประกาศวุฒิสภา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กล่าวคือ เพ่ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา ให้มีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ดังนี้  
 (๑)  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
 (๒) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ  
 (๓) นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ  
 (๔) เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
                                                 
 ที่มา :  ประกาศวุฒิสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ

สามัญประจ าวุฒิสภา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๔ 

 โดยจ านวนต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาแต่ละคณะ  
ให้ประธานวฒุิสภา เป็นผู้ก าหนด โดยค านึงถึงงบประมาณส าหรับปีงบประมาณนั้น ๆ  
ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนของแต่ละต าแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว ต้องไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ส าหรับคณะกรรมาธิการในการแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
 

คุณสมบัติทัว่ไปและลักษณะต้องห้าม 
 

 ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ที่ ปรึ กษาประจ าคณะกรรมาธิ การ  ผู้ ช านาญการประจ า

คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 
๒๕ ปีบริบูรณ์ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า  
๒๐ ปีบริบูรณ์ 

                                                 
 ที่มา :  ประกาศวุฒิสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ

สามัญประจ าวุฒิสภา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๕ 

(๓) เป็นผู้ ท่ี เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประช าธิป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

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

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการและผู้ช านาญการประจ า
คณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึง่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และเคยศึกษา 
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น
พอสมควร หรือ 

(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่คณะกรรมาธิการประสงค์ตามลักษณะงาน
ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
งานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้นเป็นอย่างดี 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๖ 

นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท และเคยศึกษาวิชา 
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น หรือ 

(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเคยศึกษา 
วิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมาธิการ 
 

 เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 
(๒) ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และมีความรู้

ความสามารถในการท างานด้านเลขานุการและธุรการของคณะกรรมาธิการ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๗ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ต าแหน่งที่ปรกึษาประจ าคณะกรรมาธกิาร 
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา แนะน าและแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ  
 

ต าแหน่งผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร 
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางวิชาการของ
คณะกรรมาธิการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท างานทางวิชาการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการหรือประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย  

(๒) ริเริ่ม เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ  
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ 

(๓) ประสานงานทางวิชาการกับคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๘ 

ต าแหน่งนักวิชาการประจ าคณะกรรมาธกิาร  
และต าแหน่งเลขานุการประจ าคณะกรรมาธกิาร 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
 

วิธีการแต่งตั้ง 

 
 ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา แต่ละคณะจะเป็น
ผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมติของคณะกรรมาธิการ เป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
 โดยคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา อาจแต่งตั้งที่ปรึกษา
ประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร นักวิชาการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ต าแหน่งใด
ต าแหน่งหนึ่งหรือทุกต าแหน่งก็ได้ และให้พิจารณาถึงจ านวนต าแหน่ง  
ที่จะแต่งตั้งด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนของแต่ละต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
แล้วต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ ส าหรับคณะกรรมาธิการ 
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๙ 

 โดยประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวฒุิสภา ต้องให้ค ารับรองว่า 
ผู้นั้นมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามแบบที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ก าหนด 
 การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
ในแต่ละคณะ ให้ระบุชื่อของคณะกรรมาธิการนั้นไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วย 
และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวจะด ารงต าแหน่งได้เพียงต าแหน่งเดียว
และจะด ารงต าแหน่งมากกว่า ๑ คณะมิได้ 
 ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ จะต้องยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาก าหนดพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุ ให้น าหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่ก าหนด 
(๓) รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีด า ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร 

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๐ 

 ในกรณีที่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี 

 ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
จากหลักฐานตามที่ก าหนด เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นที่ปรึกษา
ประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร นักวิชาการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี 
 

ค่าตอบแทน 
 

 ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศวุฒิสภา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒสิภา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ ให้ได้รับคา่ตอบแทน
เป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ ๗ ของระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๑ 

สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  (๑) ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
  (๓) นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท 
  (๔) เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

 (ข) กรณีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  (๑) ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท 
 (๒)  ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท 

                                                 
 ที่มา :  ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๒ 

 (๓) นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
 (๔)  เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท 

- การออกค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ จะให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันก่อนวันที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภามีมติไม่ได้ 

- ในกรณีที่ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการประจ า
คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจ า
คณะกรรมาธิการ พ้นจากต าแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒิสภามีมติยืนยันให้แต่งตั้งบุคคลผู้ที่ พ้นจากต าแหน่ง 
ให้ด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไป ก็ให้ค าสั่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเริ่ม
ปีงบประมาณได้ 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๓ 

การพ้นจากต าแหน่ง 
 

 ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ  
มีวาระการด ารงต าแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด  
(๕) คณะกรรมาธิการมีมติให้ออก 
(๖) คณะกรรมาธิการครบวาระตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
(๗) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 

 การพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน 
หรือเงินอื่นใดจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



   

 
 

เบี้ยประชุม 

กรรมาธิการวุฒิสภา  
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา 

กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง 
อนุกรรมาธกิารวุฒิสภา  

อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
อนุกรรมาธิการรัฐสภา  

และอนุกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง 

 
 
 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๕ 

เบี้ยประชุม 
กรรมาธกิารวุฒิสภา กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

กรรมาธกิารรัฐสภา กรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง 
อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนกุรรมาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 

อนุกรรมาธิการรัฐสภา และอนุกรรมาธิการรว่มกันของสภาทั้งสอง 

 
 พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้ 

๑) เบี้ยประชุมกรรมาธิการ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ
วุฒิสภา กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง ได้รับ
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) 
(มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง) 

 

                                                 
 ที่มา  : พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน 

และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๕๖ 

 กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการคณะหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่กรรมาธิการนั้นมีการประชุม 
ในคณะกรรมาธิการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้น
ไม่เกิน ๒ ครั้ง (มาตรา ๑๓ วรรคสาม) 
 

๒) เบี้ยประชุมอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
อนุกรรมาธิการวุฒิสภา อนุกรรมาธิการรัฐสภา และอนุกรรมาธิการร่วมกัน
ของสภาทั้งสอง ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราครั้งละ ๘๐๐ บาท 
(แปดร้อยบาท) (มาตรา ๑๓ วรรคสอง) 
 อนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการคณะหนึ่ง ให้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่อนุกรรมาธิการนั้น 
มีการประชุมในคณะอนุกรรมาธิการคณะอื่นด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับ 
เบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน ๒ ครั้ง (มาตรา ๑๓ วรรคสาม) 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

เบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ 
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 ๕๗ 

เบี้ยประชุม 
กรรมการและอนุกรรมการ 

 

 ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ 
ดังนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
โดยบทบัญญตัิของกฎหมาย หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภา หรือโดยมติของ ก.ร. และให้หมายความรวมถึง
คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งและก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ไว้
โดยระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 

 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ  
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งโดยบทบัญญัติของกฎหมาย หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิ สภา หรือที่ คณะกรรมการแต่งตั้ งและ 
ให้หมายความรวมถึงคณะท างานที่คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา
แต่งตั้ง 

 “อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ  

 “ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๘ 

การไดร้ับเบี้ยประชุมในคณะกรรมการ 
 

(๑) ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ดังนี้ 

 ประธานกรรมการ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
 รองประธานกรรมการ ครั้งละ ๑,๘๐๐ บาท 
 กรรมการ ครั้งละ ๑,๖๐๐ บาท 

(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๖๐๐ บาท 

 เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑ คน 
 ผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๒ คน 
 ในกรณีที่กรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงต าแหน่งเดียว 

(๓) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม เช่นเดียวกับ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการนั้น คือ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 
 
 
 

                                                 
 ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าดว้ยเบีย้ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ : บัญชีอัตราเบี้ยประชุม หมายเลข ๑ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๕๙ 

การไดร้ับเบี้ยประชุมในคณะอนุกรรมการ 
 

(๑) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง ดังนี้ 

 ประธานอนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๒๕๐ บาท 
 อนุกรรมการ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

 เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๑ คน 
 ผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน ๒ คน 
 อนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

ให้เบิกเบี้ยประชุมได้เพียงต าแหน่งเดียว 
 

หลักเกณฑ์ในการได้รับเบี้ยประชุม 
 

 กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ คณะหน่ึง 
ให้ได้รับเบี้ยประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
นั้น แล้วแต่กรณี เพียงครั้งเดียวในวันหน่ึง 
 ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ 
นั้น มีการประชุมในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะอื่นด้วย 
ในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน ๒ ครั้ง (ข้อ ๙) 
                                                 
 ที่มา : ระเบียบรัฐสภาว่าดว้ยเบีย้ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๖๐ 

 ทีป่รึกษาคณะกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับประธาน
กรรมการในคณะกรรมการนั้น และให้น าข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กล่าวคือ ให้ได้รับเบี้ยประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการนั้น เพียง
ครั้งเดียวในวันหน่ึง และในกรณีที่มีการประชุมในคณะกรรมการคณะอื่น
ด้วยในวันเดียวกัน ให้ได้รับเบี้ยประชุมในวันนั้นไม่เกิน ๒ ครั้ง (ข้อ ๘) 

 

องค์ประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
 

 การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต้องมีกรรมการ
หรืออนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหรือ
อนุกรรมการทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม 
ตามระเบียบนี้ (ข้อ ๑๒) 
 ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแตง่ตัง้โดยต าแหน่ง
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
โดยท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน ๆ 
และให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
เช่นเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการ แล้วแต่กรณี (ข้อ ๑๐) 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๑ 

การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง 

 
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชกฤษฎีกา 
เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งก าหนดให้น าพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวุฒิ สภาแบ่งออกเป็น  
๒ ประเภท คือ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักร 
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 

 
 

                                                 

  ที่มา : ลักษณะ ๒ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และลักษณะ ๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการต่างประเทศแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ หมวดที่ ๑ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และหมวดที่ ๒  
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแบ่งออกเป็น  
๒ ประเภท คือ ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๒ 

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักร 
 

 ๑.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ 
รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้ 
ดังนี้ 

๑) ค่าพาหนะในการเดินทางครั้งแรกเพ่ือมาเข้ารับหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่
นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัด 
อันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาเฉพาะการเดินทางครั้งแรก
เพ่ือมาเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกวฒุิสภาหรือสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอก
จังหวัดอันเป็นที่ตั้งรฐัสภา ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งรัฐสภากลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่  
                                                 

  ที่มา : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๕ บัญญัติว่า 
“มาตรา ๑๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตน

ในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยค า ดังต่อไปนี้ 
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ” 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๓ 

 ทั้งนี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการมาใชบ้ังคับแก่ค่าพาหนะในการเดนิทางโดยอนุโลม โดยให้ได้รับสิทธิ
ในอัตราเดียวกับข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง (มาตรา ๗) 

๒) ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ 

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวมีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางในกรณีมิได้ใช้ใบเบิกทางตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดส าหรับทางราชการ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็น
ที่ตั้งรัฐสภา ให้ได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางจากอ าเภอ 
ในจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภาตามระยะทาง  
ท่ีสมาชิกวุฒิสภาได้แจ้งไว้ครั้งแรกต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
ส านักงานได้ค านวณระยะทางตามเส้นทางที่สั้นและตรงของกรมทางหลวง 
หรือกรมทางหลวงชนบท แล้วแต่กรณี เพ่ือเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ 
ในการเดินทางนั้น 

 

                                                 
 ที่มา : มาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 

ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๔ 

 (๒) ในกรณีที่เป็นการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ที่ใช้
ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจ าทาง และเครื่องบิน และจากสถานที่ 
ที่ใช้ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจ าทาง และเครื่องบินมายังรัฐสภา  
ให้น าความใน (๑) เกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ทั้งนี้ รวมถึงการเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการด้วย (มาตรา ๙) 

๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามมติ
ของคณะกรรมาธิการ 

ในกรณีที่กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
กรรมาธิการรัฐสภา หรือกรรมาธิการร่วมกันของสภาทั้งสอง มีความจ าเป็น 
ต้องเดินทางไปนอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งรัฐสภา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมตขิอง
คณะกรรมาธิการ ให้กรรมาธิการดังกล่าวได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 

                                                 
  ที่มา : มาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 

ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๕ 

ทั้งนี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยกรรมาธิการจะได้รับสิทธิในอัตรา
เดียวกับข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่งหัวหน้า

ส่วนราชการระดับกระทรวง 

๔) ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมาธิการ
ในกรณีที่มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้กรรมาธิการวุฒิ สภา 
กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการรัฐสภา และกรรมาธิการร่วมกัน
ของสภาทั้งสอง ที่มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่มายังจังหวัด 
อันเป็นที่ตั้งสถานที่ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมาธิการ และเมื่อการประชุม
คณะกรรมาธิการได้สิ้นสุดลงเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ให้ได้รับ
ค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดอันเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุม
คณะกรรมาธิการกลับไปยังจังหวัดอันเป็นถิ่นที่อยู่ 

 

 
                                                 

 ที่มา : มาตรา ๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๖ 

 ทั้งนี้ ให้น าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม๑ 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๔ ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรไว้ ดังนี้๒ 

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
๒. ค่าเช่าที่พัก 
๓. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือ

พลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ 
ท านองเดียวกัน 

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑  ที่มา : มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 

ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา  ผู้น าฝ่ายค้าน 
ในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒  ที่มา : มาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๗ 

อัตราเบี้ยเลีย้งเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
(เหมาจ่าย) 

 

                         (บาท : วัน : คน) 
ต าแหน่ง อัตรา๑ 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 สมาชิกวุฒิสภา 

 กรรมาธิการ 

๒๗๐ 

 

อัตราค่าเช่าที่พักในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร 

(๑) กรณีเลือกเบกิในลักษณะจ่ายจริงให้เบกิได้เท่าทีจ่่ายจริง            
ไม่เกินอตัรา ดังน้ี 

                     (บาท : วัน : คน) 
ต าแหน่ง ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู๒่ 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 สมาชิกวุฒิสภา 

 กรรมาธิการ 

๒,๕๐๐ ๑,๔๐๐ 

                                                 
๑  ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๒) 

๒  ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๓) 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๘ 

 (๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ใหเ้บิกไดไ้ม่เกินอัตรา ดังน้ี 
      (บาท : วัน : คน) 

ต าแหน่ง อัตรา๑ 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 สมาชิกวุฒิสภา 

 กรรมาธิการ 

๑,๒๐๐ 

 

อัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 

 สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ สามารถ
เบิกค่าพาหนะเดินทางในราชอาณาจักรได้ ดังนี้ 

(๑) รถโดยสารประจ าทาง (บ.ข.ส.) ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง
โดยประหยัด (ข้อ ๙) ๒ 

(๒) รถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง  โดยมีสิทธิโดยสาร
รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชั้นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) (ข้อ ๙)๓ 

(๓) เครื่องบิน ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง โดยมีสิทธิโดยสาร
เครื่องบินในชั้นธุรกิจ 

                                                 
๑  ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๓) 
๒  ที่มา  :  ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓  ที่มา  :  ข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๖๙ 

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ 
สามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้อง
จ่ายเนื่องในการเดินทาง ดังนี้ 

๑. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างให้เบิกได้ส าหรับกรณี ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ กรณีการเดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 
  (๑) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือ

สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ ประจ าทาง หรือกับสถานที่จัด
พาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด 
เดียวกัน  

  (๒) การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับ
สถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด เดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว  

  (๓) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ที่มา  :  มาตรา ๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  

ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๐ 

 ๑.๒ กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
  (๑) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด 

ที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ 
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๖๐๐ บาท 

  (๒) การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (๑) 
ให้เบิกเท่าทีจ่่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๒. เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
 (๑) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๔ บาท 
 (๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ ๒ บาท 

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทาง 
ไปราชการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 (๑) เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทาง
ถึงจุดมุ่งหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้ 

 (๒) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 (๓) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ 
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 

                                                 
 ที่มา  :  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๔๒ ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๑ 

ใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจ าทาง และเครือ่งบิน 

 
เมื่อสมาชิกวุฒิสภาได้เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว  

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดใบเบิกทางโดยสารรถไฟ รถยนต์
ประจ าทาง และเครื่องบิน ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา เพื่อใช้ในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งการใช้สิทธิในการเดินทางภายในประเทศ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ท าความตกลงกบัหนว่ยงานที่ใหบ้รกิารในการเดนิทาง โดยให้สมาชิกวุฒิสภา
สามารถใช้ “บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ” (สมาชิกวุฒิสภา)* เป็นใบเบิกทาง
ในการเดินทางภายในประเทศได้ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาได้ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ได้เข้ารับหน้าที่ (วันที่ได้มีการปฏิญาณตน
ในที่ประชุมวุฒิสภา) จนถึงวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

ใบเบิกทางโดยสารรถไฟและรถยนต์ประจ าทาง ให้มีผู้ติดตาม
ได้หนึ่งคนในชั้นเดียวกัน 

 

                                                 
* สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) เมื่อที่ประชุมวุฒิสภามีมติ

เลือกประธานวุฒิสภาและได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๒ 

ส าหรับหนว่ยงานหรือสายการบินที่รับเงื่อนไขการใช้ใบเบิกทาง 
กับส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีดังนี้ 

๑) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
๒) บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
๓) บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
๔) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 
๕) บริษัท ไทยสมายลแ์อร์เวย์ จ ากัด 
๖) บริษัท กานต์นิธิ เอวีเอชั่น จ ากัด (Kan Air) 
๗) บริษัท แฮปปี้ แอร์ ทราเวิลเลอร์ส จ ากัด 
๘) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
๙) บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

เมื่อสมาชิกวุฒิสภาไปออกตั๋วเดินทาง ให้สมาชิกวุฒิสภา 
แสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกตั๋วและไม่ต้อง
ส ารองเงิน โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเป็นผู้จ่ายให้กับบริษัทฯ  

 

หมายเหตุ 
กรณีส ารอง / จองที่น่ังแล้ว ไม่สามารถเดินทางได้ 
สมาชิกวุฒิสภาที่ส ารอง / จองที่นั่งและไม่สามารถเดินทางได้

ไม่ว่าด้วยเหตุใดสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๓ 

๑.  การเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการในการเดินทางโดยเครื่องบิน
ภายในประเทศ มีดังน้ี 

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่สมาชิกวุฒิสภา
ประสงค์จะใช้บริการเพ่ือจองรหัสการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์ของสายการ
บินนั้น ๆ และต้องแสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา)  
ต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินทุกครั้งที่ใช้บริการ  

- เมื่อรับใบแจ้งและรับรองการเดินทาง ตามที่จองรหัส 
ณ เคาน์เตอร์ที่สนามบนิ พร้อมลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นการยืนยันการเดินทาง 
และขณะขึ้นเครือ่งสมาชิกวฒุสิภาต้องแสดงบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(สมาชิกวุฒิสภา) ต่อเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นทุกครั้ง 

 

๒.  การเดินทางโดยรถไฟ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการในการเดินทางโดยรถไฟ มีดังน้ี 
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือส ารองที่นั่ งก่อนการเดินทาง

ล่วงหน้าไม่เกิน ๖๐ วัน ณ สถานีรถไฟที่ ให้บริการ และต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้
บริการ 

  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๔ 

๓.  การเดินทางโดยสารรถยนต์ (บ.ข.ส.) 

 
ขั้นตอนการด าเนินการในการเดินทางโดยรถยนต์ (บ.ข.ส.) 

มีดังนี ้
- กรอกแบบส ารองที่นั่ งตามรายการ เพ่ือจองที่นั่ ง  

ณ สถานีบริการที่สมาชิกวุฒิสภาจะเดินทาง โดยน าบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

- สมาชิกวุฒิสภาสามารถขอรับแบบส ารองที่นั่ งได้ 
ที่งานธุรการ อาคารหมอชิต ชั้น ๔ หรือเจ้าหน้าที่จะมาให้บริการเฉพาะ 
ในสมัยประชุมของรัฐสภา 

- ส ารองที่นั่ง ณ จุดบริการเดินรถ ในจังหวัดนั้น ๆ 
 

หมายเหตุ 
กรณีส ารอง / จองที่น่ังแล้ว ไม่สามารถเดินทางได้ 
สมาชิกวุฒิสภาที่ส ารอง / จองที่นั่งและไม่สามารถเดินทางได้

ไม่ว่าด้วยเหตุใดสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

  
 การเดินทางโดยรถไฟ และรถยนต์ (บ.ข.ส.) สมาชิก

วุฒิ สภาสามารถมีผู้ติ ดตามได้  ๑  คน และเดินทางในชั้น เดียวกัน  
โดยสมาชิกวุฒิสภาจะต้องร่วมเดินทางไปด้วย 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 

 ๗๕ 

กรณีบตัรประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกวุฒิสภา) สูญหาย 
 

 แจ้งขอท าบัตรใหม่ ได้ที่  
 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ ส านักบริหารงานกลาง 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 โดยยื่นใบแจ้งความของสถานีต ารวจ และเสียค่าธรรมเนียม
การท าบัตรฯ ใหม่ จ านวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

กรณเีขา้รับหน้าที่แตย่ังไม่ได้รับบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(สมาชกิวุฒสิภา)  

 

  เมื่อเข้ารับหน้าที่แล้ว หากสมาชิกวุฒิสภามีความประสงค์ 
จะเดินทางภายในประเทศ แต่ยังไม่ได้รับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(สมาชิกวุฒิ สภา) สมาชิกวุฒิ สภาผู้นั้นต้องช าระค่าพาหนะส าหรับ 
การเดินทางในครั้งนั้น ๆ ไปก่อน หลังจากนั้นจึงน าหลักฐานค่าเดินทาง
เท่าที่จ่ายจริง มาด าเนินการเพ่ือขอเบิกเงินคืนได้ที่  กลุ่มงานการเงิน  
ส านักการคลังและงบประมาณ 
  เมื่อสมาชิกวุฒิสภาได้รับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 
(ใบเบิกทาง) ให้ใช้บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางแทนการใช้เงินสด 
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๗๖ 

๒.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
 

 ๒.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทน 
อย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ 
รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๒ ได้ก าหนดให้น า
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวมาใช้บังคับแก่การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลม 
โดยให้ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตรา
เดียวกับนายกรัฐมนตรี รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี 
ส่วนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับ
ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง 
  ทั้งนี้ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่จะมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากประธานวุฒิสภา ประธาน
รัฐสภา หรือประธานสภาผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี 
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๗๗ 

๒.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
มาตรา ๔๘ ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
ได้แก่ 

(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(๒) ค่าเช่าที่พัก 
(๓) ค่าพาหนะ รวมทั้ งค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าเชื้อเพลิง หรือ

พลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ  ท านอง
เดียวกัน 

(๔) ค่ารับรอง 
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ  
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๗๘ 

(๑) อัตราเบี้ยเลีย้งเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและ
ค่าใช้จ่ายอื่น 

 

สมาชกิวุฒิสภา 
 

(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบิกได้ไม่เกินวันละ
๓,๑๐๐ บาทต่อคน 

(๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ 
 (๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มรวมทั้งค่าภาษี และค่าบริการ 
ที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้าเรยีกเก็บจากผู้เดนิทางไปราชการ ทั้งนี้ ให้เบิก
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๔,๕๐๐ บาทต่อคน 
 (๒.๒) ค่าท าความสะอาดเสื้อผ้า ส าหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน  
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 
 (๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน
วันละ ๕๐๐ บาทต่อคน 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตาม (๒.๑) - (๒.๒) ให้คิดค านวณเบิกจ่าย 
ในแต่ละวัน จ านวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะน ามาสมทบเบิกในวัน
ถัดไปไม่ได้ 

 
 

                                                 
 ที่มา :  บัญชีหมายเลข ๖ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๗๙ 

 (๒) คา่เชา่ที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

อัตราค่าเช่าที่พัก 
ค่าเช่าที่พักใหเ้บิกเท่าที่จ่ายจริง แตไ่ม่เกินอตัราดังต่อไปนี้  

(บาท : วนั : คน) 

ต าแหน่ง 
อัตราส าหรับประเทศ รัฐ เมือง 

ประเภท 
ก. 

ประเภท 
ข. 

ประเภท 
ค. 

ประเภท 
ง. 

ประเภท 
จ. 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 สมาชิกวุฒิสภา 
 กรรมาธิการ 

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๔,๕๐๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก

ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 

๔๐ 

เพิ่มขึ้น
จาก

ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ 

๒๕ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ที่มา :  บัญชีหมายเลข ๗ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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๘๐ 

ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

๑. แคนาดา 
๒. เครือรฐัออสเตรเลีย 
๓. ไตห้วนั 
๔. เติรก์เมนิสถาน 
๕. นิวซีแลนด ์
๖. บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา 
๗. ปาปัวนวิกีน ี
๘. มาเลเซีย 
๙. ราชรฐัโมนาโก 

๑๐. ราชรฐัลักเซมเบิร์ก 
๑๑. ราชรฐัอันดอรร์า 
๑๒. ราชอาณาจกัรกมัพูชา 
๑๓. ราชอาณาจกัรเดนมารก์ 
๑๔. ราชอาณาจกัรนอร์เวย ์
๑๕. ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด์ 
๑๖. ราชอาณาจกัรโมร็อกโก 
๑๗. ราชอาณาจกัรสวาซิแลนด ์
๑๘. ราชอาณาจกัรสวีเดน 
๑๙. รัฐสุลตา่นโอมาน 
๒๐. โรมาเนีย 
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๘๑ 

๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยโูกสลาเวีย 
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมเิรตส ์
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
๒๖. สาธารณรัฐชิล ี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
๒๘. สาธารณรัฐตุรก ี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจนี 
๓๑. สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนแอลจเีรีย 
๓๒. สาธารณรัฐประชาธปิไตยตมิอร์ – เลสเต 
๓๓. สาธารณรัฐเปร ู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด ์
๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด ์
๓๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบกิ 
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
๔๑. สาธารณรัฐลิทวัเนีย 
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๘๒ 

๔๒. สาธารณรัฐสโลวกั 
๔๓. สาธารณรัฐสโลวเีนีย 
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
๔๖. สาธารณรัฐอนิโดนเีซีย 
๔๗. สาธารณรัฐอนิเดีย 
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้
๕๐. สาธารณรัฐไอซแ์ลนด ์
๕๑. สาธารณรัฐไอรแ์ลนด ์
๕๒. สาธารณรัฐฮังการ ี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรซี) 
๕๔. ฮ่องกง 

 
ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

๑. เครือรฐับาฮามาส 
๒. จอร์เจีย 
๓. จาเมกา 
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
๕. มาซโิดเนีย 
๖. ยูเครน 
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๘๓ 

๗. รัฐกาตาร ์
๘. รัฐคูเวต 
๙. รัฐบาห์เรน 
๑๐. รัฐอิสราเอล 
๑๑. ราชอาณาจกัรซาอดุิอาระเบยี 
๑๒. ราชอาณาจกัรตองกา 
๑๓. ราชอาณาจกัรฮซัไมต์จอรแ์ดน 
๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจเีรีย 
๑๕. สหภาพพม่า 
๑๖. สหรัฐเม็กซิโก 
๑๗. สหสาธารณรฐัแทนซาเนีย 
๑๘. สาธารณรัฐกานา 
๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย 
๒๐. สาธารณรัฐโกตดวิัวร์ (ไอเวอรี่โคส) 
๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
๒๒. สาธารณรัฐคีร์กซิ 
๒๓. สาธารณรัฐเคนยา 
๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรนู 
๒๕. สาธารณรัฐคาซคัสถาน 
๒๖. สาธารณรัฐจบิูต ี
๒๗. สาธารณรัฐชาด 
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๘๔ 

๒๘. สาธารณรัฐซิมบับเว 
๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล 
๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย 
๓๑. สาธารณรัฐเซียรร์าลีโอน 
๓๒. สาธารณรัฐไซปรัส 
๓๓. สาธารณรัฐตรนิิแดดและโตเบโก 
๓๔. สาธารณรัฐตูนเิซีย 
๓๕. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
๓๖. สาธารณรัฐเนปาล 
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร ์
๓๘. สาธารณรัฐบุรนุด ี
๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ 
๔๐. สาธารณรัฐเบลารสุ 
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
๔๕. สาธารณรัฐยูกนัดา 
๔๖. สาธารณรัฐลตัเวีย 
๔๗. สาธารณรัฐสงัคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
๔๘. สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
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๘๕ 

๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตนิา 
๕๐. สาธาณรฐัอาร์เมเนีย 
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์
๕๓. สาธารณรัฐอริัก 
๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนยี 
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอหิร่าน 
๕๗. สาธารณรัฐอซุเบกิสถาน 
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 
ประเภท ค. ไดแ้ก่ ประเทศ รัฐ เมืองอืน่ ๆ นอกจากที่ก าหนดใน 
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ง. และประเภท จ. 
 
ประเภท ง. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

๑. ญี่ปุ่น 
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
๔. สมาพันธรัฐสวิส 
๕. สาธารณรัฐอติาล ี

 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 
๘๖ 

ประเภท จ. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังต่อไปนี้ 

๑. ราชอาณาจกัรเบลเยี่ยม 
๒. ราชอาณาจกัรสเปน 
๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
๔. สหรัฐอเมรกิา 
๕. สหราชอาณาจักรบรเิตนใหญ่และไอรแ์ลนด์เหนอื 
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
๗. สาธารณรัฐสงิคโปร ์

 

ผู้มีสิทธิเบกิค่าเช่าที่พกัเทา่ที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

๑. องคมนตร ี
๒. รัฐบรุุษ 
๓. นายกรฐัมนตร ี
๔. รองนายกรฐัมนตร ี 
๕. รัฐมนตร ี
๖. ประธานศาลฎีกา 
๗. รองประธานศาลฎีกา 
๘. ประธานศาลอุทธรณ ์

                                                 
 ที่มา :  บัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๘๗ 

๙. ประธานศาลปกครองสูงสดุ 
๑๐. ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 
๑๑. ประธานวฒุิสภา 
๑๒. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
๑๓. เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
๑๔. เลขาธกิารวฒุิสภา 
๑๕. ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
๑๖. ปลัดกระทรวง 
๑๗. ปลัดทบวง 
๑๘. รองปลดักระทรวงกลาโหม 
๑๙. สมุหราชองครักษ ์
๒๐. จเรทหารทั่วไป 
๒๑. ผู้บัญชาการทหารสงูสุด 
๒๒. รองผู้บญัชาการทหารสงูสุด 
๒๓. เสนาธิการทหาร 
๒๔. ผู้บัญชาการทหารบก 
๒๕. ผู้บัญชาการทหารเรือ 
๒๖. ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๒๗. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
๒๘. อัยการสูงสดุ 
๒๙. เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี
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๘๘ 

๓๐. เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี
๓๑. เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๓๒. เลขาธกิารคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๓๓. เลขาธกิารส านักพระราชวงั 
๓๔. ราชเลขาธกิาร 
๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน 
๓๖. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๓๗. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ 
๓๘. ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
๓๙. เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๔๑. เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔๒. เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๔๓. เลขาธกิารสภาการศึกษา 
๔๔. เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔๕. เลขาธกิารคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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๘๙ 

(๓) คา่พาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว จะเบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด 
และสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ในระดับชั้นหน่ึง๑ 
 ส่วนการเดินทางภายในของต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะในลักษณะ
เหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ส านักงบประมาณก าหนด 
 

(๔) คา่เครือ่งแต่งตัวในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราว๒ 
 

ต าแหน่ง อัตรา (บาท : คน) 
๑. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
๒. สมาชิกวุฒิสภา 

เหมาจา่ย ๙,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

                                                 
๑ ที่มา : มาตรา ๕๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒ ที่มา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๔ (บัญชีหมายเลข ๘) 
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๙๐ 

(๕) คา่รับรองในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 

 
(๑) ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธาน

วุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ให้เบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๒) สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เบิกค่ารับรองได้
เท่าที่จ่ายจริง ทั้งในกรณีเดินทางไปราชการเป็นคณะหรือเดินทางไป
ราชการคนเดียว ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท 
(ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) การเดินทางไปราชการท่ีจะเบิกค่ารับรองตาม (๒) ได ้ต้องเปน็
การเดินทางกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนรัฐสภา หรือผู้แทนส่วนราชการ แต่ไม่รวมถึงการประชุม
หรือการสัมมนาทางวิชาการ 

(ข) เป็นผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากู้เงินหรือขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 

(ค) เป็นผู้เดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ 

                                                 
 ที่มา : ข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๙๑ 

(ง) เป็นผู้เดินทางไปเยือนต่างประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรี
หรือในฐานะแขกของรัฐบาลต่างประเทศ 

(จ) เป็นผู้เดินทางไปร่วมในงานรัฐพิธีตามค าเชิญของรัฐบาล
ต่างประเทศ 

(ฉ) เป็นผู้เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือส่งเสริมสินค้าไทย
ในต่างประเทศ หรือส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศในประเทศไทย หรือ
ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 

(ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
 
 



   

 
 
 
 

 
การขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
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๙๓ 

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

หรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา* 
 

ล าดับ ต าแหนง่ 
เครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลือ่นชัน้ตรา 

หมายเหต ุ
เริ่มตน้ขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ 
 

๒ 
 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 
 
 

๖ 
 

๗ 
 
 

๘ 
 
 

๙ 
 
 
 

๑๐ 
 
 

๑๑ 
 

 
 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายการเมือง 
 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 
 
ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรี หรือ 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
หรือทบวง หรือเลขานุการรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง หรือทบวง 
 
คณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการ
ประสานงานวุฒิสภา ท่ีด ารงต าแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
สมาชิกวุฒิสภา 

ท.ม. 
 

ต.ช. 
 
 

ต.ช. 
 

ต.ม. 
 

ต.ม. 
 
 
 

ต.ม. 
 

ต.ม. 
 
 

จ.ช. 
 
 

ต.ม. 
 
 
 

ต.ม. 
 
 

ท.ม. 
 
 
 
 

ม.ป.ช. 
 

ม.ว.ม. 
 
 

ป.ช. 
 

ป.ม. 
 

ท.ช. 
 
 
 

ป.ช. 
 

ป.ม. 
 
 

ท.ม. 
 
 

ท.ช. 
 
 
 

ท.ม. 
 
 

ม.ป.ช. 
 
 
 
 
 

ปีเว้นปี 
 

ปีเว้นปี 
 
 

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

ปีเว้นปี 
 

ปีเว้นปี 
 
 
 

ปีเว้นปี 
 

ปีเว้นปี 
 
 

ปีเว้นปี 
 
 

ปีเว้นปี 
 
 
 

ปีเว้นปี 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

- - ล าดับท่ี ๓ – ๑๐     
ให้ขอเฉพาะผู้ท่ี 
ได้รับเงินเดือน  
จากงบประมาณแผ่นดิน 
 - ล าดับท่ี ๓ - ๔  
การเริ่มต้นขอ 
ช้ันสายสะพาย จะต้อง 
ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาฯ 
มาแล้ว ครบ ๑ ปี  
(๑๒ เดือน)  
ของปีท่ีจะขอพระราชทาน 
การเลื่อนชั้นตราสายสะพาย  
ต้องเว้น ๒ ป ี

 

                                                 
* ท่ีมา :  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก  

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๓ 
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๙๔ 

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ* 

 

ล าดับ ต าแหนง่ 
เครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา
การเลือ่นชัน้ตรา 

หมายเหต ุ
เริ่มตน้ขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
๕ 
๖ 
 
 

๗ 
 
 
 

๘ 
 
 
 

๙ 
 
 

๑๐ 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 

๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

ประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภา 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ  
รองประธานวุฒิสภา 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ตุลาการรัฐธรรมนูญ 
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ า
สภาผู้แทนราษฎร  
หรือประจ าวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หรือ สมาชิกวุฒิสภา 
 
 
ท่ีปรึกษาประธานรัฐสภา 
ท่ีปรึกษารองประธานรัฐสภา 
ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ท่ีปรึกษาประธานวุฒิสภา 
ท่ีปรึกษารองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือท่ีปรึกษา 
รองประธานวุฒิสภา 
เลขานุการประธานรัฐสภา 
เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือเลขานุการประธานวุฒิสภา 
เลขานุการรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร หรือเลขานุการ 
รองประธานวุฒิสภา หรือเลขานุการ 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ 
เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 

ม.ว.ม. 
ม.ว.ม. 
ป.ช. 

 
ป.ม. 
ป.ม. 
ท.ช. 

 
 

ท.ช. 
 
 
 

ต.ม. 
 
 
 

ต.ม. 
 
 

ต.ม. 
 
 
 

จ.ช. 
 
 
 

บ.ม. 
บ.ม. 
บ.ม. 
บ.ม. 

ม.ป.ช. 
ม.ป.ช. 
ม.ป.ช. 

 
ม.ป.ช. 
ม.ป.ช. 
ม.ป.ช. 

 
 

ม.ป.ช. 
 
 
 

ป.ช. 
 
 
 

ท.ช. 
 
 

ท.ช. 
 
 
 

ท.ม. 
 
 
 

ท.ช. 
ท.ม. 
ต.ม. 
จ.ม. 

ทุกป ี
ทุกป ี
ทุกป ี

 
ทุกป ี
ทุกป ี

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

ปีเว้นปี 
 
 

ปีเว้นปี 
 
 
 

ปีเว้นปี 
 
 
 

ปีเว้นปี 
ปีเว้นปี 
ปีเว้นปี 
ปีเว้นปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ล าดับท่ี ๘ – ๑๑  
ให้ขอได้เฉพาะ   
ผู้ท่ีได้รับเงินเดือนจาก 
งบประมาณแผ่นดิน 
- ล าดับท่ี ๘ การเริ่มต้น 
ขอช้ันสายสะพายจะต้อง
ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาฯ 
มาแล้วครบ ๑ ปี 
 (๑๒เดือน)  
ของปีท่ีจะขอพระราชทาน 
การเลื่อนช้ันตราสายสะพาย
จะต้องเว้น ๒ ปี 

 
 
 
- ล าดับท่ี ๑๒ - ๑๕ 
 ให้ขอเฉพาะผู้ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
จากงบประมาณ 
หมวดค่าตอบแทน 

 
หมายเหตุ  (๑) ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ปรับเกณฑ์การเสนอขอตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเสนอ 
   ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ช้ันสายสะพาย ประจ าปี  ๒๕๔๔ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    ท่ี นร ๐๒๐๑/๗๑ (พิเศษ) ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่สมาชิกวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษ 

(๒) ต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎรหรือประจ าวุฒิสภา ปรับเกณฑ์เร่ิมต้นการเสนอขอตาม (๑) 

                                                 
* ท่ีมา :  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก  

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๔ 
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๙๕ 

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ให้แก่ คู่สมรสของสมาชิกรัฐสภา* 

 

ล าดับ ต าแหนง่ 
เครือ่งราชอิสริยาภรณ ์

ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา 
การเลือ่นชัน้ตรา 

หมายเหต ุ
เริ่มตน้ขอ เลื่อนได้ถึง 

๑ ประธานรัฐสภา 
 
  

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.  
๒. ขอพระราชทานเลื่ อนชั้นตรา  

ได้ทุกปี ตามล าดับถึง ป.ช. 
๓. ได้  ป .ช . ม าแล้ ว ไม่ น้ อย ก ว่ า  

๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. 

 

๒ ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภา 

ท.ช. ม.ว.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.  
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา  

ได้ทุกปี ตามล าดับถึง ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. แล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม 

 

๓ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานวุฒิสภา 

ต.ม. ป.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา  

ได้ทุกปี ตามล าดับถึง ป.ม. 

 

๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ 
สมาชิกวุฒิสภา 

บ.ม. ท.ม. ๑. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
๒. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา  

ได้ปีเว้นปี ตามล าดับถึง ท.ม. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
* ท่ีมา :  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือก  

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ บัญชี ๒๓ และบัญชี ๒๔ 
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๙๖ 

เครื่องราชอสิริยาภรณไ์ทย 
(เฉพาะส าหรับพระราชทานแก่สมาชกิวุฒสิภา) 

 
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 

 

 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) บุรุษ 

 

 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) สตรี 

 
 

                                                 
 ภาพประกอบจาก ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
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๙๗ 

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
 

 

 (๑) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
 
 

 

 (๒) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 
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๙๘ 

 

 
 

(๓) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
 
 

 
 

(๔) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 
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๙๙ 

ภาพการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 

                 
 
 

                       บุรุษ                                      สตรี                                      
 

 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ร่วมกับ  

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  
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๑๐๐ 

 

 
 
 
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประถมาภรณม์งกุฎไทย (ป.ม.) 

ร่วมกับ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  
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๑๐๑ 

 
 
 

 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประถมาภรณช์้างเผอืก (ป.ช.)  

ร่วมกับ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
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๑๐๒ 

 

 
 
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

 ร่วมกับ ประถมาภรณช์้างเผือก (ป.ช.) 
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๑๐๓ 

 
 
 

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

 
 

 
 



   

 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติภายในบริเวณรัฐสภา 
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๑๐๕ 

การรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา 

 
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ได้ก าหนดให้บุคคลหรือยานพาหนะที่จะน าเข้ามาในสถานที่ประชุมรัฐสภา
และบริเวณรัฐสภาต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด เนื่องจากสถานที่
ประชุมรัฐสภาและบริเวณรัฐสภาเป็นสถานที่จะต้องให้ความเคารพและ
เป็นเขตหวงห้าม  โดยบุคคลหรือยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา
จะต้องมีบัตรอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบ  

 บทนิยามศัพท ์

“สมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิ สภาตามบทบัญญั ติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ 

“บุคคลในวงงานรัฐสภา” หมายความว่า ผู้ที่ ได้รับแต่งตั้ ง 
ให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ โดยอาศัยระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และยังคงด ารงต าแหน่งนั้นอยู่ 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และให้รวมถึง
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือพนักงานอื่นใด ในสังกัดส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

                                                 
 ที่มา :  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๑๐๖ 

“ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า ผู้เคยเป็นสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาเดียวให้หมายความถึงผู้เคยเป็นสมาชิก
แห่งสภานั้น 

“บัตรอนุญาต” หมายความว่า บัตรอนุญาตส าหรับบุคคล  และ 
บัตรอนุญาตส าหรับยานพาหนะ 

“บัตรแสดงตน” หมายความว่า บัตรแสดงตนที่ออกโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

“บัตรอนุญาตส าหรับบุคคล” หมายความว่า บัตรอนุญาตให้เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภาหรือผ่านออกไปจากบริเวณรัฐสภา ส าหรับบุคคล 

“บัตรอนุญาตส าหรับยานพาหนะ” หมายความว่า บัตรอนุญาตให้เข้ามา
ในบริเวณรัฐสภาหรือผ่านออกไปจากบริเวณรัฐสภา ส าหรับยานพาหนะ 

“บริเวณรัฐสภา” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ตั้งรัฐสภาและบริเวณโดยรอบ 

“สถานที่ประชุมรัฐสภา” หมายความว่า สถานที่ประชุมของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ณ อาคารที่ท าการของรัฐสภา 
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๑๐๗ 

การอนุญาต 

 
๑. ให้ผู้อ านวยการส านกัรักษาความปลอดภัย ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกบัตรอนุญาตส าหรับบุคคลและยานพาหนะ 
ในส่วนของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี ผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้ติดตาม
รัฐมนตรี สื่อมวลชน  และบุคคลในวงงานรัฐสภาที่ ได้รับแต่งตั้ งให ้
ด ารงต าแหน่ งโดยอาศัยระเบียบ  ประกาศ หรือค าสั่ งของรัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตส าหรับบุคคลและยานพาหนะในส่วนของสมาชิกรัฐสภา 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยอาศัยระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของ
รัฐสภา วุฒิสภาหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒. ให้สมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี ข้าราชการ บุคคลในวงงานรัฐสภา 
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  และผู้ติดตามรัฐมนตรี ใช้บัตรแสดงตนแทนบัตรอนุญาต
ส าหรับบุคคลได้ 

๓. ให้สื่อมวลชนใช้บัตรสื่อมวลชนประจ ารัฐสภาแทนบัตรอนุญาต
ส าหรับบุคคลได้ 

 บัตรอนุญาตส าหรับยานพาหนะ จะออกให้เฉพาะยานพาหนะ 
ของส านักข่าวที่ปฏิบัติงานในบริเวณรัฐสภาเท่านั้น 
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๑๐๘ 

๔. บุคคลทั่วไปอาจขออนุญาตเข้ามาในบริเวณรัฐสภาได้เป็นการชั่วคราว
โดยแจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผลต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภา ที่อาคารรักษาการณ ์

 การพิจารณาอนุญาตให้ได้รับบัตรอนุญาตส าหรับบุคคลชั่วคราว  
ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการส านักรักษาความปลอดภัย ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  
 

การรักษาความปลอดภัยเกีย่วกับบุคคล 

 
๑. ผู้อยู่ในบริเวณรัฐสภาต้องแต่งกายสุภาพ รักษามารยาทให้เรียบร้อย 

ปฏิบัติตนให้ เหมาะสม ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ต ารวจรัฐสภา  
และอยู่ในบริเวณที่ก าหนด 

๒. ห้ามผู้ใดแจกจ่าย เผยแพร่ จ าหน่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ 
สิ่งอื่นใดในบริเวณรัฐสภา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรหรือเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 

                                                 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๑๖ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาท าหน้าที่รั กษา 

ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สินภายในบริเวณรัฐสภา 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา และให้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายในบริเวณรัฐสภา  

 มาตรา ๒๐ ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้” 
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๑๐๙ 

๓. ห้ามผู้ใดพักอาศัยอยู่ในบริเวณรัฐสภา 
 ห้ามผู้ใดอยู่ในบริเวณรัฐสภาตั้งแต่ เวลา ๒๓ .๐๐ นาฬิกา  

ถึง ๐๕.๐๐ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน หรือ 
ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการส านักรักษาความปลอดภัย ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
 

การรักษาความปลอดภัยเกีย่วกับยานพาหนะ 

 
๑. ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณรัฐสภา ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดการจัดการจราจรของรัฐสภา โดยเคร่งครัด 

๒. ในวันที่มีการประชุมสภา ให้อนุญาตเฉพาะสมาชิกรัฐสภา 
รัฐมนตรี ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ประเภทบริหาร
ระดับสูงและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
อธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป น ายานพาหนะเข้ามาในบริเวณรัฐสภา 

๓. ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่มีฟิล์มกรองแสงติดที่กระจกยานพาหนะ 
ลดกระจกที่ติดฟิล์มกรองแสงนั้นลงทุกครั้ง  พร้อมทั้งชะลอความเร็วลง 
ขณะที่น ายานพาหนะผ่านเข้าและออกบริเวณรัฐสภา  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจรัฐสภาตรวจสอบและบันทึกภาพภายในยานพาหนะนั้นได้ 
 

 
 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 
๑๑๐ 

หลักเกณฑ์และวธิีการ 
ขอมีบัตรอนุญาตส าหรับบคุคลเข้าในบรเิวณรัฐสภา 

 
 บัตรอนุญาตส าหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภา มดีังนี้ 

๑. บัตรอนุญาตส าหรับสมาชิกวุฒิสภา 

๒. บัตรอนุญาตส าหรับผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา 

๓. บัตรอนุญาตส าหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา ได้แก่ 
 (๑) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ดังนี้  
   - ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา  
  - ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา  
  - ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา  
  - โฆษกประธานวุฒิสภา 
  - เลขานุการรองประธานรัฐสภา  
  - เลขานุการประธานวุฒิสภา  
  - เลขานุการรองประธานวุฒิสภา  
  - ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานรัฐสภา 
  - ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา  
  - ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา 

 (๒)  ผูช้ านาญการของวุฒิสภาด้านต่างๆ  
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๑๑๑ 

 (๓)  - คณะท างานทางการเมืองของประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา จ านวน ๕ อัตรา นักวิชาการ จ านวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จ านวน ๓ อัตรา 
  - คณะท างานทางการเมืองของรองประธานวุฒิสภา ประกอบด้วย 
ที่ปรึกษา จ านวน ๔ อัตรา นักวิชาการ จ านวน ๔ อัตรา และเลขานุการ
จ านวน ๒ อัตรา 

 (๔) - ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
  - ผูช้ านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
  - ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา  

 (๕)  - ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ  
  - ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ  
  - นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ  
     - เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ  
  - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ  
  - อนุกรรมาธิการประจ าคณะกรรมาธิการสามัญ 
 

ผู้มีสิทธิขอท าบัตรอนุญาต 
 

๑. ผู้ติดตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
๒. ผู้ประสานงานของส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ ผู้มาชี้แจงให้ข้อมูล

แก่สมาชิกรัฐสภาในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือการประชุม 
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๑๑๒ 

วุฒิสภา โดยจะเน้นอนุญาตให้แก่ข้าราชการระดับสูง (ตั้งแต่ประเภท
อ านวยการระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ส่วนข้าราชการที่ต่ ากว่าระดับดังกล่าว
ข้างต้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคลโดยค านึงถึงความจ าเป็นและมาปฏิบัติ
ราชการสม่ าเสมอ 

๓. บุคคลในวงงานวุฒิสภา 
 

จ านวนบัตรที่จะไดร้ับ 

 
๑. สมาชิกวุฒิสภา จะได้รับบัตรอนุญาตส าหรับผู้ติดตาม จ านวน  

๔ บัตรต่อสมาชิก ๑ คน  
๒. บุคคลในวงงานวุฒิสภา จะได้รับบัตรอนุญาต จ านวน ๑ บัตร  

 

อายุการใช้งาน 

 
๑. บัตรอนุญาตส าหรับผู้ติดตามของสมาชิกวุฒิสภา ให้มีอายุ 

การใช้งาน ๑ ปีตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) 
๒. บัตรอนุญาตส าหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา ให้มีอายุการใช้งาน 

๑ ปีตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม)  
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๑๑๓ 

หลักฐานการขอมีบตัรอนุญาต 
 

๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๒ รูป 
๒. ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๓. แบบค าขอมีบัตรอนุญาตส าหรับบุคคลในวงงานวุฒิสภา 

 

ผู้ออกบตัรอนุญาต 

 
๑. เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้มีอ านาจออกบัตรแสดงตนให้สมาชิก

วุฒิสภาและบุคคลในวงงานวุฒิสภา 
๒. ผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เป็นผู้ออกบัตรอนุญาตให้ผู้ติดตามสมาชิกวุฒิสภา 

 

ตรวจสอบหลกัฐาน 

 
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาตทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้
ได้รับบัตรอนุญาตส าหรับบุคคลตามประเภทที่ก าหนด  
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๑๑๔ 

การระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาต 

 
ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาตส าหรับบุคคลเข้าในบริเวณรัฐสภาได้ 
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๑๑๕ 

หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีบัตรอนุญาตน ารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภา 

 
 บัตรอนุญาตน ารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาแบ่งออก ได้ เป็น  
๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. บัตรติดรถยนต์สีแดง ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรี   ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ผู้ ช าน าญ การของวุฒิ สภาด้ านต่ าง ๆ  ข้ าราชการรั ฐสภาสามั ญ 
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

๒. บัตรติดรถยนต์สีเขียว ส าหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญและ
ลูกจ้างประจ าของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 
อายุการใช้งาน 

 
๑. บัตรติดรถยนต์สีแดง มีอายุการใช้งาน ๑ ปี 
๒. บัตรติดรถยนต์สีเขียว มีอายุการใช้งาน ๑ ปี  
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๑๑๖ 

ผู้มีสิทธิขอบตัรอนุญาตส าหรับรถยนต ์
ประเภทของบัตร และจ านวนบัตรที่แต่ละคนจะได้รับ 

 

ล าดับ ผู้มีสิทธิขอบตัร ประเภท/จ านวน 

๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรี 

สีแดง ๒ บตัร  
และ  

สีเขียว ๔ บัตร 

๒ ข้าราชการรัฐสภาสามัญและลูกจ้างประจ า
ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สีเขียว ๒ บัตร 

๓ - ข้าราชการบ านาญของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

- ข้าราชการบ านาญของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  

สีเหลือง ๑ บัตร 
 
สีเขียว ๑ บัตร 

  

การตรวจสอบหลกัฐาน 

 
ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบหลักฐานของผู้ขอ

อนุญาตทุกราย เมื่อเห็นว่าถูกต้องก็ให้ได้รับบัตรอนุญาตตามประเภทที่
ก าหนด แล้วแต่กรณี 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 
๑๑๗ 

การระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาต 

 
ในกรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ระงับหรือเพิกถอนบัตรอนุญาตน ารถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาได้ 
 

 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 

กองทุน 
เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๑๙ 

พระราชบัญญัตกิองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชกิรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ได้รับการตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือตอบแทนคุณงามความดีและ 
ความเสียสละแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ 
ได้สิ้นสุดลงสมควรให้มีกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา และเพ่ือเป็น 
ทุนหมุน เวียนและใช้ จ่ ายเพ่ือช่ วยเหลือผู้ เคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา  
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา   
 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือผูเ้คยเป็นสมาชกิรัฐสภา 

 

เพ่ือเป็นทุนหมนุเวียนและใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

๑. การจ่ายเงนิทุนเลี้ยงชีพ  

๒. การจ่ายเงนิช่วยเหลือในการรกัษาพยาบาล  

๓. การจ่ายเงนิช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ  

๔. การจ่ายเงนิช่วยเหลือในกรณีถงึแกก่รรม  

๕. การจ่ายเงนิช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบตุร  

๖. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๐ 

กองทุนเพ่ือผูเ้คยเป็นสมาชกิรัฐสภาประกอบดว้ย 

 

๑. เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓. เงินที่สมาชิกรัฐสภาส่งเข้ากองทุนในอัตราตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด  
๔. เงินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  
พ.ศ. ๒๕๔๓  

๕. เงินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน 
๖. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค 
๗. ดอกผลของเงินกองทุน 

 

การด าเนินการของกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 

 
๑.  สมาชิกรัฐสภาซึ่งได้ส่งเงินเข้ากองทุน มีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ

เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และจ านวนอัตราเงินทุนเลี้ยงชีพอันจะพึงได้รับ 
จากกองทุนนั้น ให้น าระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่การเปน็สมาชิกรฐัสภา 
ของผู้นั้นมาคิดค านวณด้วย  

อย่างไรก็ตาม สมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ 
จะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือเป็นบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ (ปรากฏอยูห่น้า ๑๒๗) 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๑ 

๒. ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิขอรับเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
จากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (ปรากฏอยูห่น้า ๑๓๐) 

๓. การจ่ายเงินจากกองทุนเพราะเหตุทุพพลภาพให้จ่ายให้แก่ผู้เคย
เป็นสมาชิกรัฐสภาเพราะป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถท างานต่อไปได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (ปรากฏอยู่
หน้า ๑๓๓) 

๔. ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม ให้บุคคลตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนก่อนหลัง 

(๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน 

(๒) คู่สมรส 
(๓) บุตร 
(๔) บิดามารดา 
การขอรับเงินทุนให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินยื่นค าขอต่อส านักงาน 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
ถึงแก่กรรม ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  (ปรากฏอยู่ 
หน้า ๑๓๗) 

๕. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณี 
การให้การศึกษาบุตรส าหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งเข้ารับการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้เพียง
คนที่หนึ่งและคนที่สอง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้
เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๒ 

ในกรณีที่บิดาและมารดาเปน็ผู้เคยเป็นสมาชกิรัฐสภา ให้บิดาหรือมารดา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตร
เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่และบุตร 
อยูใ่นความอุปการะของผู้เคยเปน็สมาชิกรฐัสภาฝ่ายใด ให้ผู้เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภาฝ่ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินในกรณีการให้การศึกษา 
บุตร ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด (ปรากฏอยู่หน้า ๑๔๑) 

๖. การจ่ายเงินจากกองทุนในกรณีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

๗. ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่น
ได้ รับประโยชน์ จากเงินทุ นเลี้ ยงชีพ เงินช่ วยเหลือในการรักษาพยาบาล  
เงินช่วยเหลือในกรณี ถึ งแก่กรรม เงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ  
เงินช่ วยเหลือในกรณี การให้การศึกษาบุ ตร และกรณี สวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

๘. ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือจากกองทุนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๓ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชกิรฐัสภา 

ว่าดว้ยการบริหาร คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน การรับเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การอนุมตัิการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน  

การจดัหาผลประโยชน์และการจา่ยเงินช่วยเหลือ 

กองทุนเพ่ือผูเ้คยเป็นสมาชกิรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วย
การบริหาร ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๒ (๔) มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภาวางระเบียบไว้ สรุปได้ดังนี้ 

“ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า ผู้เคยเป็นสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร หรือผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา  

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

                                                 
 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยระเบี ยบคณะกรรมการกองทุน เพื่ อผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่ าด้วยการบริหาร ค่าใช้ จ่ าย 
ในการด าเนินงาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์ 
และการจ่ายเงินช่วยเหลือกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน การจ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจ่ายเงินช่วยเหลือ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๒๔ 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
“ทุนเลี้ยงชีพ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับ 

จากกองทุนเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
“เวลาส าหรบัค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพ” หมายความว่า เวลาตั้งแต่

วันเริ่มต้นสมาชิกภาพจนถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภา 
ซึ่งใช้ค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบนี้  

“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม”  

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ
ในการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ
และสถานพยาบาลของเอกชน  

“ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ 
หรือการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย 
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(๑)  มือทั้งสองข้างขาด  
(๒)  แขนทั้งสองข้างขาด  
(๓)  มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่งขาด  
(๔)  มือข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งขาด 
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(๕)  แขนข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่งขาด  
(๖)  แขนข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งขาด  
(๗)  สูญเสียลูกตาทั้งสองข้างหรือสูญเสียตาข้างหนึ่งกับสูญเสีย

สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือเสียความสามารถ 
ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาอีกข้างหนึ่ง หรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป หรือสูญเสียความสามารถ
ในการมองเห็นตั้งแต่ ๓/๖๐ หรือมากกว่าของตาทั้งสองข้าง  

(๘)  โรคหรือการบาดเจ็บของไขสันหลัง เป็นเหตุให้มือหรือแขน 
ทั้งสองข้าง มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่ง มือข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่ง หรือ
แขนข้างหนึ่งกับขาหรือเท้าอีกข้างหนึ่ง หรือขาทั้งสองข้างกับการขับถ่าย
ปัสสาวะ อุจจาระ สูญเสียสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง  

(๙)  โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เป็นเหตุให้สูญเสียความสามารถ 
ของอวัยวะของร่างกาย  

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า  
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ  
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่า

วิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่น 
ท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 

(๓)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 
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(๔)  โรงเรียนในสังกดัหรืออยูใ่นก ากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การ
ของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  

(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
(๖)  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัด 

ส่วนราชการ 
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า  
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน  
(๒)  โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา 

ในระบบโรงเรียน และให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ  

 “เงินค่าเล่าเรยีน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  
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การจา่ยเงินทุนเลี้ยงชีพ 

 
๑. สมาชิกรัฐสภาต้องส่งเงินเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน โดยการหัก

เงินประจ าต าแหน่งในอัตราตามที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๕ ของเงินประจ าต าแหน่ง  

๒. เมื่ อสมาชิกรัฐสภาท่ีได้ส่งเงิน เข้ากองทุนสมาชิกภาพลง  
ให้สมาชิกรัฐสภาผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนตาม
หลักเกณฑ์และอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

๓. สมาชิกรัฐสภาที่จะมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ  จะต้องไม่เป็น
บุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเป็น 
บุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญ  

สิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพเป็นสิทธิเฉพาะตัว  
๔. ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาผู้ใดมีสมาชิกภาพหลายวาระ  ไม่ว่า 

จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ให้น าเวลาการมีสมาชิกภาพในทุกช่วงเวลารวมกัน 
เป็นเวลาส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพ  

ถ้าสมาชิกรัฐสภาผู้ใดได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบนี้และกลับเข้า
มีสมาชิกภาพสมาชิกรัฐสภาอีก ให้สิทธิได้รับเงนิทุนเลี้ยงชีพระงับไปในระหว่าง
ที่มีสมาชิกภาพสมาชิกรัฐสภา และเมื่อสิ้นสมาชิกภาพแล้วจึงให้มสีิทธไิดร้บั
เงินทุนเลี้ยงชีพโดยให้น าเวลาการมีสมาชิกภาพในครั้งหลังมารวมเป็นเวลา
ส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพด้วย  

๕. สมาชิกรัฐสภาซึ่งสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงมีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ
เป็นรายเดือน โดยให้ได้รับเป็นระยะเวลา ๒ เท่าของเวลาส าหรับค านวณ
เงินทุนเลี้ยงชีพ ตามเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้  
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(๑) มีเวลาส าหรบัค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๑ เดือน แต่ไม่ถึง 
๔๘ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  

(๒) มี เวลาส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ ยงชีพ ตั้ งแต่  ๔๘ เดือน  
แต่ไม่ถึง ๙๖ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  

(๓) มี เวลาส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ ยงชีพ ตั้ งแต่  ๙๖ เดือน  
แต่ไม่ถึง ๑๔๔ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๑๔,๓๐๐ บาท  

(๔) มี เวลาส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ ยงชีพ ตั้ งแต่  ๑๔๔ เดือน  
แต่ไม่ถึง ๑๙๒ เดือน ให้ได้รับเงินทนุเลี้ยงในอัตราเดือนละ ๑๗,๘๐๐ บาท 

(๕) มี เวลาส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ ยงชีพ ตั้ งแต่  ๑๙๒ เดือน  
แต่ไม่ถึง ๒๔๐ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๒๑,๔๐๐ บาท  

(๖) มี เวลาส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ ยงชีพ ตั้ งแต่  ๒๔๐ เดือน  
แต่ไม่ถึง ๒๘๘ เดือน ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๒๘,๕๐๐ บาท  

(๗) มีเวลาส าหรับค านวณเงนิทุนเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ๒๘๘ เดือนขึ้นไป 
ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพในอัตราเดือนละ ๓๕,๖๐๐ บาท  

การนับเวลาส าหรับค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพให้นับแต่จ านวนเดือน 
โดยให้นับ ๓๐ วันเป็น ๑ เดือน เศษของเดือนถ้าถึง ๑๕ วันให้นับเป็น ๑ เดือน  

๖. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมีสิทธิ
ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับผู้เคยเป็น 
สมาชิกรัฐสภา  

ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาซึ่งได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบนี้
กลับเข้ามีสมาชิกภาพสมาชิกรัฐสภาอีก  ให้สิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ 
ของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวระงับไปในระหว่างที่มีสมาชิกภาพ  
เป็นสมาชิกรัฐสภา และเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงจึงให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพ
โดยให้น าระยะเวลาการมีสมาชิกภาพในครั้งหลังมารวมเป็นเวลาส าหรับ
ค านวณเงินทุนเลี้ยงชีพด้วย 
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การจา่ยเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 
 

๑. ให้ผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ เข้ารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน มีสิทธิขอรับ 
เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลจากกองทุน โดยยื่นค าขอต่อส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ก าหนด ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  
พร้อมกับแสดงใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  

ในกรณีที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
ตามสัญญาประกันภัย  หรือมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล  หรือมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ หรือมีสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล  
เมื่อได้ใช้สิทธิที่มีอยู่ดังกล่าวแล้ว ให้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในการรักษา 
พยาบาลจากกองทุนได้เฉพาะส่วนท่ีเกินจากสิทธิที่ได้ใช้ไป 

๒. การจ่ายเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล แก่ผู้มี สิทธิ  
ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกรณีเป็นผู้ป่วยในรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
และกรณีเป็นผู้ป่วยนอกรายละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

๓. ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา  หรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นในการรักษา 
พยาบาลเพ่ือให้ผลของการเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดไป   ให้ผู้มีสิทธิ ซื้อยา
หรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นตามใบสั่งยาซึ่งออกโดยแพทย์ผู้ตรวจรักษาจากสถานที่
อื่นได้ 

 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๑ 

ส าหรับการซื้อยาหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นดังกล่าว ผู้มีสิทธิอาจขอเบิก
ค่าใช้จ่ายโดยยื่นค าขอต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบ 
ที่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก าหนด  พร้อมกับแสดงใบเสร็จรับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาล ส าเนาใบสั่งยา และใบรับรองของแพทย์ผู้ออกใบสั่งยา    

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกให้คิดรวมอยู่ในจ านวนเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือ
ในการรักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๒ 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๓ 

การจา่ยเงินช่วยเหลือในกรณี 
ผู้เคยเป็นสมาชกิรฐัสภาทพุพลภาพ 

 

๑. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ 
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ท างานต่อไปได้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพ 

๒. ให้ผู้มีสิทธิ ที่มีความประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพ 
ยื่นค าขอต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรก าหนด  

๓. ในกรณีที่ผู ้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ทุพพลภาพไม่สามารถ 
มายื่นค าขอต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้บุคคลตามล าดับ
ต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือต่อส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก าหนด ดังนี้ 

๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้มอบอ านาจเป็นหนังสือ
ให้เป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ 

๒) คู่สมรส 

๓) บุตร 

๔) บิดามารดา 

การยื่นค าขอต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส) 
๓) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ 

๔) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ 
๕) ใบรับรองของแพทย์ที่ระบุเหตุทุพพลภาพ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๔ 

๔. การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพให้แก่ผู้มีสิทธิให้พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินรายละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน  

๕. ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องแสดงรายงานผลการตรวจ
สุขภาพประจ าปีต่อคณะกรรมการปีละครั้ง 

๖. ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
ได้รับการฟ้ืนฟูจนมีสภาพดีขึ้น คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งลดจ านวน
เงินช่วยเหลือลงได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  

๗. สิทธิได้รับเงนิชว่ยเหลือกรณีทุพพลภาพตามระเบยีบนีเ้ป็นอันระงบั
ในงวดถัดไปเพราะเหตุที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานั้นถึงแก่กรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๕ 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๖ 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๗ 

การจา่ยเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรม 
 

๑. ในกรณีผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม ให้บุคคลตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนก่อนหลัง โดยให้ยื่นค าขอ
ต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ก าหนด ดังนี้ 

๑) บุคคลที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุน 

๒) คู่สมรส 

๓) บุตร 

๔) บิดามารดา 

๒. การขอรับเงิน ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นค าขอต่อส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาถึงแก่กรรม 
โดยต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๒) ทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส) 
๓) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ 

๔) ใบมรณะบัตร 

๓. ในกรณีผู้มีสิทธิขอรับเงินในล าดับเดียวกันมีมากกว่า ๑ ราย  
ให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินซึ่งเป็นรายที่ได้ยื่นค าขอน าหนังสือที่แสดงถึงการได้รับ
มอบหมายหรือได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิขอรับเงินในล าดับเดียวกับตน
รายอื่น ๆ ยื่นต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกอบหลักฐานด้วย 

๔. เมื่อได้รับค าขอและหลักฐานแล้ว ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
ช่วยเหลือแก่บุคคลผู้มีสิทธิภายใน ๗ วัน เป็นเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๘ 

๕. ในกรณีที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความจ าเป็น 
ต้องเข้าจัดการศพผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ถึงแก่กรรม เนื่องจากไม่มีผู้ใด
เข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยเหลือได้เท่าที่จ่ายจริง และถ้ามีเงินเหลือก็ให้มอบแก่ 
ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป 

 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๓๙ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๐ 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๑ 

การจา่ยเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศกึษาบุตร 
 

๑. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาภายหลังวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  
มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตรส าหรับบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายซึ่งเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงระดับ
ปริญญาตรหีรอืเทียบเท่าได้เพียงคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ทั้งนี้ ไม่รวมบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  

๒. ให้ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและ 
เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หรือเป็นผู้ที่
ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในการให้การศึกษาบุตร 

๓. ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาและ 
ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือ  ให้เฉพาะบิดาหรือมารดา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนในกรณีการให้การศึกษาบุตร
เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่ และบุตร
อยู่ในความอุปการะของผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาฝ่ายใด ให้ผู้เคยเป็นสมาชิก
รัฐสภาฝ่ายนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับ  

๔. การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาของบุตร ให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตรา ดังนี้  

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับ
ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
แต่ทั ้งนี ้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๒ 

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้
จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับ 
ไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน 
เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับ 
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรยีนครึง่หนึง่ของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไป
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวน 
ที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั ้งนี ้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  

ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตาม (๒) หรือ (๕) จะต้องเป็น
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น  

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๓ 

๕. ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษา
ของบุตร ยื่นค าขอต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบ 
ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก าหนด  พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงิน 
ของสถานศึกษา  

๖. หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อ สถานที่อยู ่หรือที่ท าการของสถานศึกษาผู้รับเงิน  
(๒) วัน เดือน ปีที่รับเงิน  
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร  
(๔) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน  
ในกรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับช าระเงิน

บ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้งการช าระเงิน
และหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการในสาระส าคัญที่ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้สิทธิ 
เบิกเงินสวัสดิการได้เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา  

๗. การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตร ให้กระท า
ภายในก าหนดเวลา ดังนี้  

(๑) ภายใน ๑ ปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค  ในกรณีท่ี
สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน  

(๒) ภายใน  ๑  ปีนับแต่วันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา   

ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี  
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๔ 

หากพ้นก าหนดเวลา ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ
กรณีการให้การศึกษาของบุตรส าหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น 
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ผู้มีสิทธิมีความจ าเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษา 
ในการช าระเงินล่าช้า  ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๕ 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๗ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น 

ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ทั้งนี้ การจะให้ได้รับสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ใดให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ
ต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามแบบที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ก าหนด  

การมอบอ านาจ 
ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาอาจมอบอ านาจให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ

ด าเนินการแทนในเรื่องของการยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ ยื่นค าขอรับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่น  รับเงิน  หรือรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น 
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ได้  

การมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน ให้ท าเป็นหนังสือระบุข้อความ
ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอให้ทราบว่ามอบอ านาจให้ผู้ใดด าเนินการ
ในเรื่องอะไร เพียงใด พร้อมพยานซึ่งบรรลุนิติภาวะ ลงชื่อรับรองอย่างน้อย ๑ คน 
โดยให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจยื่นต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

 ๑๔๘ 

การด าเนินคดีเมื่อมีการฝ่าฝืน 
ในกรณีที่มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอันมีโทษทาง

อาญาตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพ่ือผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือ 
ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับผิดชอบในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
รับผิดชอบในการด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 
 

  หมายเหตุ : หากกรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 
กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูล หรือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินกองทุน ได้ที่ กลุ่มงานกิจการทั่วไป ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 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 
 

http://www.parliament.go.th/


   

 
 
 
 
 
 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่ง 

ของสมาชิกรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 
๑๔๙ 

สวัสดิการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งของสมาชกิรัฐสภา 
 

 พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๕ ก าหนดให้
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งตามจ านวนที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้  

ผู้ มี สิ ทธิ ได้ รับ เงินสวัสดิ ก ารรักษาพยาบาลในระหว่ าง 
ที่ด ารงต าแหน่ง ได้แก่ 
 ๑. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ 
ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลหรือไมไ่ดร้ับการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

 ๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับ 
ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลหรือได้รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้น าหลักฐานการสละสิทธิ
รับเงินดังกล่าวในระหว่างด ารงต าแหน่งมาแสดงต่อส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

                                                 
 ที่มา : พระราชกฤษฎีกาเงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 
๑๕๐ 

หลักฐานการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้ง
กรณีหลักฐานการขอเบิกสูญหาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม และให้น าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิก
ได้ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

๓. ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีสิทธิได้รับ
การประกันสุขภาพกลุ่มในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งตามระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อยู่ก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ยังคงได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มต่อไป
จนกว่าสัญญาประกันสุขภาพกลุ่มจะสิ้นสุดระยะเวลาลงตามกรมธรรม์ 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาประกันสุขภาพกลุ่ม 
ให้สิทธิที่จะได้รับการประกันสุขภาพกลุ่มของสมาชิกดังกล่าวสิ้นสุดลง 

 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 
๑๕๑ 

 
 



   

 
 
 
 
 

การใช้บุคคลเป็นประกัน  
หรือ 

หลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๕๓ 

การใช้บุคคลเป็นประกันหรอืหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 
 

การร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา สมาชิกวุฒิสภา สามารถ
ขอประกันตัวผู้อื่นหรือตนเอง โดยท าสัญญาประกันในชั้นศาล หรือในชั้นสอบสวน 
ดังนี้ 
 

ในชั้นศาล 
 

ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๓) ไว้ดังนี้ 

๑. สมาชิกรัฐสภาอาจยื่นค าร้องด้วยตนเอง และเสนอหนังสือรับรอง
จากต้นสังกัดตามแบบท้ายข้อบังคับฯ  หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และ 
หากผู้ขอประกันมีคู่สมรส ให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วย  
ในกรณีฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทัน ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่น 
เช่น บัตรประจ าตัวที่แสดงฐานะเช่นนั้น และให้น าหนังสือรับรองหรือ
หนังสือยินยอมมาแสดงภายหลัง 

๒. ให้ท าสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

๓. หากผู้ประกันพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงาน ก็ให้คงมีสิทธิประกัน
ต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพ่ิมหรือดีกว่าเดิมได้ 

                                                 

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๔๔ ก/หน้า ๕/๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
 โปรดด ูแบบหนังสือรับรองท้ายข้อบงัคับฯ หน้า ๑๕๙ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๕๔ 

ในชั้นสอบสวน 
 

ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน 
การเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒ ก าหนดว่า “การใช้บุคคลเป็นประกันหรือการก าหนดให้
หลักทรัพย์ใดเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน 
ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการน าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกาซึ่งออกตามความใน มาตรา ๑๑๐ 
วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
กล่าวคือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑. สมาชิกรัฐสภาอาจยื่นค าร้องด้วยตนเอง และเสนอหนังสือรับรอง
จากต้นสังกัดตามแบบท้ายข้อบังคับฯ หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้ และหาก 
ผู้ขอประกันมีคู่สมรส ให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรสด้วย ในกรณี
ฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทัน ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่น เช่น 
บัตรประจ าตัวที่แสดงฐานะเช่นนั้น และให้น าหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอม
มาแสดงภายหลัง 

๒. ให้ท าสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ เท่าของอัตราเงินเดือน
หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

๓. หากผู้ประกันพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงาน ก็ให้คงมีสิทธิประกัน
ต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพ่ิมหรือดีกว่าเดิมได้ 

 

                                                 

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๒๘/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
 โปรดด ูแบบหนังสือรับรองท้ายข้อบงัคับฯ หน้า ๑๕๙ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๕๕ 

แบบหนังสือรับรองท้ายข้อบังคับฯ 
 

 



   

 
 
 
 
 
 

การเป็นสมาชิก  
ในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

ของรัฐสภาไทย 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
 
 
 
 

สหภาพรัฐสภา 
[Inter - Parliamentary Union (IPU)] 

 
 
 
 
 
 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๕๗ 

การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ของรัฐสภาไทย 

 
 ปัจจุบัน รัฐสภาไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ที่มีกฎบัตรขององค์การ และก าหนดให้รัฐสภาจัดตั้งหน่วยประจ าชาติขึ้น 
เพ่ือด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามกฎบัตรและมติขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
จ านวน ๓ องค์การ คือ 
  

๑. สหภาพรัฐสภา [Inter – Parliamentary Union (IPU)] 

 

สหภาพรัฐสภา เป็นองค์การที่จะส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดระหว่างมวลสมาชิกแห่งรัฐสภาทั่วโลก อันจะเป็นทางหนึ่ง 
ที่จะน ามาซึ่งความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชาติทั่วโลก
โดยผ่านทางผู้แทนของตน นอกจากนี้ ยังเป็นทางหนึ่งที่จะได้ร่วมมือกัน 
ในการที่จะสถาปนาและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
การด าเนินงานสู่สันติภาพอันถาวร และการร่วมมือระหว่างประเทศ  
  อนึ่ง สหภาพรัฐสภายังได้ศึกษาถึงวิธีการต่าง ๆ เพ่ือขจัดปัญหา  
อันมีลักษณะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ และสมควรที่จะได้ด าเนินการทางรัฐสภา 
รวมทั้ง ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันแห่งรัฐสภาด้วย  

 
 
 
 

                                                 
 ที่มา : ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๕๘ 

ปัจจุบัน (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) สมาชิกของสหภาพรัฐสภา 
มีจ านวน ๑๗๘ ประเทศ และสหภาพรัฐสภามีสมาชิกสมทบ ซึ่งเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ๑๒ องค์กร แต่จ านวนสมาชิกจะแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  
ตามคุณสมบัติของประเทศต่าง ๆ ที่ขัดหรือสอดคล้องกับธรรมนูญของ
สหภาพ ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้สมาชิกภาพมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลา  

ในธรรมนูญแห่งสหภาพรัฐสภาได้บัญญัติเกี่ยวกับการเข้าเป็น
สมาชิกของสหภาพรัฐสภาไว้ว่า การที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพรัฐสภานั้น 
รัฐสภาของแต่ละประเทศจะต้องด าเนินการจัดตั้งหน่วยประจ าชาติขึ้น
ภายในรัฐสภาของตน  

ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของหน่วยประจ าชาตินี้ คือ สมาชิกแห่งรัฐสภา  
ส าหรับประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสหภาพรัฐสภา เมื่อปี 

พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยประจ าชาติไทยฯ 
ประกอบด้วย ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา ซึ่งเป็นประธาน 
และรองประธานหน่วยฯ โดยต าแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
รองประธานวุฒิ สภา ผู้ น าฝ่ ายค้ านในสภาผู้ แ ท น ราษ ฎ ร  ป ระธาน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และประธาน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เป็นกรรมการบริหารหน่วย 
โดยต าแหน่ง และกรรมการอื่นอีกสิบสี่ คน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นในการประชุมระหว่างประเทศ 
โดยได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุก ๆ สองปี และจะ
เลือกตั้งกันเองเป็นเลขาธิการ เหรัญญิก ผู้สอบบัญชี และให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นส านักงานเลขาธิการประจ าฝ่ายบริหาร
ของหน่วยฯ โดยมีเลขาธิการหน่วยฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดของหน่วยฯ 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๕๙ 

ข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยในสหภาพรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้มีหน้าที่ด าเนิน
กิจการของหน่วยและโดยเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวกับ 

(๑) พิจารณาหนังสือเชิญให้ไปร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
ประชุมคณะมนตรีบริหาร หรือคณะกรรมาธิการสามัญแห่งสหภาพรัฐสภา 
หรือการประชุมอื่นที่สหภาพรัฐสภาจัดขึ้น 

(๒) แต่งตั้งคณะผู้แทนหน่วยไปร่วมประชุมตาม (๑) โดยสรรหา
สมาชิกหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม หรือ
เรื่องที่สหภาพรัฐสภาให้ความส าคัญ 

(๓) พิจารณาจัดเตรียมร่างข้อมติ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อมติ
เพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สหภาพรัฐสภา ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร
หรือที่ประชุมคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพรัฐสภา แล้วแต่กรณี 

ในปีหนึ่ง ๆ คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันกี่ครั้งก็ได้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับเรื่องต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณา โดยประธานหน่วยฯ เป็นผู้มี
อ านาจเรียกประชุม 

จากการที่หน่วยประจ าชาติไทย ต้องเสียค่าบ ารุงแก่สหภาพรัฐสภา
ทุกปีตามอัตราที่คณะมนตรีบรหิารไดก้ าหนดไว้ และต้องส่งคณะผู้แทนของ
หน่วยฯ ไปร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาทุกปี จึงต้องมีงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยฯ โดยได้มาจากงบประมาณของรัฐและค่าบ ารุง 
จากสมาชิกของหน่วยฯ อีกคนละ ๑๐๐ บาท ต่อปี 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๖๐ 

บทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีสหภาพรัฐสภา รั ฐสภาไทย 
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา จ านวน ๓ ครั้ง คือ 

ครั้งที่ ๑ การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๔๕ จัดขึ้น  
ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ 

ครั้งที่ ๒ การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๗๘ จัดขึ้น  
ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ 

ครั้งที่ ๓ การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่  ๑๒๒ ณ 
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ระหว่างวันที่ ๒๗ 
มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา ส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ 
ต่อ ๓๑๕๖ - ๕๗ 
 



   

 
 
 

 

สหภาพสมาชิกรัฐสภา 
เอเชียและแปซิฟิก 

(Asian – Pacific Parliamentarians’ Union) 

 
 
 
 
 

 



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๖๑ 

สหภาพสมาชกิรฐัสภาเอเชยีและแปซิฟิก 
(Asian – Pacific Parliamentarians’ Union) 

 
๑. ประวัตสิหภาพสมาชกิรฐัสภาเอเชยีและแปซิฟิก 

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 
ได้ให้เอกอัครราชทูตของตนที่ประจ าประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมหารือครั้งนี้ ในที่สุด ที่ประชุมได้ตกลงในหลักการที่จะจัดตั้งสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentarians’ Union) ขึ้น และได้วางมาตรการ
เบื้องต้น พร้อมทั้งร่างกฎบัตรของสหภาพฯ เพ่ือมอบให้ผู้แทนของแต่ละประเทศ
ที่ได้เข้าร่วมประชุมน าเรื่องกลับไปหารือกับรัฐสภาของตนเสียก่อน  ต่อมา
ในคราวประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎบัตรอีกครั้งหนึ่ง 
และได้รับรองให้ใช้เป็นกฎบัตรของสหภาพฯ ต่อไป ในการประชุม คณะมนตรี
สหภาพฯ ครั้งที่ ๑ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๐๙ ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้ให้สัตยาบัน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพฯ อย่างไรก็ดี ในการประชุมของสหภาพฯ 

                                                 
 ที่มา : ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
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 ๑๖๒ 

ครั้งต่อมาได้มีการแก้ไขกฎบัตรของสหภาพฯ หลายครั้งเพ่ือที่จะให้กฎบัตร
มีความเหมาะสมเข้ากับสถานการณ์และวิถีทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ได้เปลี่ยนชื่อสหภาพฯ เป็นสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก เพ่ือเป็น
การเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของสหภาพฯ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้
และรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเป็น
การธ ารงสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนของทวีปเอเชียและแปซิฟิก 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ สหภาพฯ จะต้อง 
(๑) ใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 

และความสามัคคีระหว่างประเทศและประชาชาติทั้งหลายในเอเชียและแปซิฟิก 
โดยเฉพาะระหว่างประเทศภาคีของสหภาพฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

(๒) สนับสนุนส่งเสริมบรรดาสมาชิกรัฐสภาของประเทศที่ยังมิได้
เข้าเป็นสมาชิกที่เห็นชอบด้วยกับวัตถุประสงค์ของสหภาพฯ  และแสดง
ความประสงค์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการของสหภาพฯ ให้จัดตั้งหน่วยประจ าชาติ
ของตนขึ้น และสมัครเข้าเป็นภาคีของสหภาพฯ ด้วย 

(๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยน 
ทางวัฒนธรรมและวิชาการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมพูนความผาสุกร่วมกัน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะระหว่างประเทศภาคี
ของสหภาพฯ บนพ้ืนฐานทางมนุษยธรรม 
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 ๑๖๓ 

(๔) อภิปรายถึงเรื่องต่าง ๆ  ที่กระทบกระเทือนต่อสันติภาพ และความมั่นคง
ในทวีปเอเชียและแปซิฟิก และด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ได้ตกลงกันไว้ 

(๕) เคารพในหลักการของอ านาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
ของทุกประเทศและหลักการไมเ่ขา้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น 
 
๓. สมาชิกภาพ 

ตามกฎบัตรของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก สมาชิกรัฐสภา
หรือรัฐสภาของประเทศใด ๆ  ที่เห็นด้วยกับวัตถปุระสงค์ของสหภาพฯ จะจัดตั้ง
เป็นหน่วยประจ าชาติขึ้นและสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพฯ ได้โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยประจ าชาติที่เป็นสมาชิกเดิมทุกหน่วยในที่ประชุม
สมัชชาใหญ่ ปัจจุบันหน่วยประจ าชาติไทยช าระค่าบ ารุงปีละ  ๓,๖๐๐ 
เหรียญสหรัฐ  

ในระยะ ๒ - ๓ ปีแรกของการจัดตั้งสหภาพฯ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 
๙ ประเทศ คือ ไต้หวัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่ในปัจจุบันสหภาพฯ  
มีหน่วยประจ าชาติที่เป็นสมาชิกอยู่ ๒๓  ประเทศ โดยแบ่งเป็นสมาชิก 
หน่วยประจ าชาติ (National Member Groups) ๒๑ ประเทศ และสมาชิกสมทบ 

(Associate Member Groups) ๒ ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์ 
(Observer) อีก ๑ ประเทศ 
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 ๑๖๔ 

๔. สมาชิกหน่วยประจ าชาติ 
(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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 ๑๖๕ 

๕. ข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย 
และแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เพื่อให้หน่วยประจ าชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย 
และแปซิฟิกมีข้อบังคับของตนเอง หน่วยประจ าชาติไทยในสหภาพสมาชิก
รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกจึงตราข้อบังคับขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ รัฐสภาไทยจัดเป็นหน่วยประจ าชาติหน่วยหนึ่งในสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ตามความในมาตรา ๓ แห่งกฎบัตรสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซฟิิก เรียกชื่อว่า “หน่วยประจ าชาติไทยในสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Thai 
National Group to the Asian - Pacific Parliamentarians’ Union” 
หรือ “The Thai APPU National Group” 

สมาชกิภาพ 
ข้อ ๓ สมาชิกรัฐสภาทุกคนย่อมเป็นสมาชิกหน่วย 
ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาสิ้นสุดลง หรือในกรณี

ที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกหน่วยประจ าชาติยังคงด ารงสมาชิกภาพ
ต่อไป จนกว่าจะมีสมาชิกใหม่แห่งสภานั้น 

ข้อ ๔ สมาชิกทุกคนต้องเสียค่าบ ารุงปีละ ๑๐๐ บาท 

องค์ประกอบและวาระของคณะกรรมการบริหารหน่วย 
ข้อ ๕ ประธานรัฐสภาเป็นประธาน  และรองประธานรัฐสภา 

เป็นรองประธานหน่วยโดยต าแหน่ง 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร  
และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  วุฒิสภา  เป็นกรรมการ 
บริหารหน่วยโดยต าแหน่ง 
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 ๑๖๖ 

คณะกรรมการบริหารของหน่วยประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และกรรมการบริหารอื่นอีก ๑๔ คน ให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 

ให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกันเองเป็นเลขาธิการ เหรัญญิก 
ผู้สอบบัญชี และต าแหน่งอื่นตามที่หน่วยก าหนด 

 
๖. สถานที่ติดต่อ  

กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ส านักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ 
ต่อ ๓๑๕๘ - ๕๙, ๓๒๙๗ 

 



   

 
 
 
 

 
สมัชชารัฐสภาอาเซียน 

  (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA)   
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 ๑๖๗ 

สมัชชารัฐสภาอาเซียน 

[ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (AIPA)] 

 

๑. ประวัติความเป็นมา 
 สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : 
AIPA)  แต่เดิมใช้ชื่อว่าองค์การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary 
Organization : AIPO) ได้เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐  
โดยการริเริ่มของรัฐสภาอินโดนีเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความร่วมมือของรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้ น 
เนื่องจากขณะนั้นความร่วมมือของอาเซียนนั้นมีอยู่ทุกกรอบแล้ว แต่ยังขาด
ความร่วมมือในกรอบของระดับรัฐสภาเท่านั้น ปรากฏว่า แนวความคิดของ
รัฐสภาอินโดนีเซยี ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๔ ประเทศ  
คือ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย
เป็นอย่างดี โดยต่างเห็นพ้องต้องกันถึงประโยชน์ของการสร้างความร่วมมือ
ให้ใกล้ชิดในระหว่างรัฐสภาของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้มีการประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือการจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียนขึ้นถึง 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) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร 
และบูรณาการการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีรูปธรรม ตลอดจนยกระดับ
                                                 
 ที่มา : ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
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 ๑๖๘ 

ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
ปรับปรุงโครงสร้างการท างานขององค์กร เพ่ิมช่องทางการท างานร่วมกัน
กับ ASEAN โดยการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมประชุมระหว่างประธาน AIPA 
และประธานคณะกรรมการประจ าอาเซียน รวมทั้งให้อ านาจที่ประชุมสมัชชาใหญ่
ในการริเริ่มการจัดท ากฎหมายในประเดน็ที่ประเทศสมาชกิให้ความสนใจร่วมกัน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 

๒. สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA) 

 ปัจจุบันสมาชิกของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ประกอบด้วย รัฐสภาแห่งชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 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. ค่าบ ารุงรายปี 
รัฐสภาสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะต้องช าระค่าบ ารุงรายปีให้แก่

ส านักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพ่ือใช้ในการบริหารส านักงานฯ 
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
 
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
 รัฐสภาไทยได้จัดตั้งหน่วยประจ าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียนขึ้น
ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภาทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกโดยต าแหน่ง และหน่วย
ประจ าชาติไทยจะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยขึ้น  เพ่ือท าหน้าที่บริหารกิจการ
ของหน่วย 
 ตามข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยฯ ปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
บริหารนี้ ประกอบด้วย ประธานรัฐสภาเป็นประธาน และรองประธานรัฐสภา
เป็นรองประธานหน่วยโดยต าแหน่ง ส่วนรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
รองประธานวฒุสิภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการ 
การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
วุฒิสภา เป็นกรรมการบริหารหน่วยโดยต าแหน่ง และมีสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับ
คัดเลือกอีกรวม ๑๔ คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
 ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรนั้น รัฐสภาไทยได้ส่ง 
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 
ยังได้ส่งตัวแทนร่วมในคณะผู้แทนสันถวไมตรีเพ่ือเดินทางไปเยือนรัฐสภา
ประเทศต่าง ๆ ด้วย 
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๕. ข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ตามมติที่ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ได้ประกาศใช้ธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพ่ือยกระดับองค์กรจาก
องค์การรัฐสภาอาเซยีน (ASEAN Inter - Parliamentary Organization - AIPO) 
มาเป็นสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA) 
จึงขอยกเลิกข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยในองค์การรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และตราข้อบังคับหน่วยประจ าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซยีน พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น
ใช้แทนตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของหน่วยประจ าชาติไทย  
ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑  
 ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยประจ าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน  
มีข้อบังคับของตนเอง หน่วยประจ าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน  
จึงตราข้อบังคับขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  รัฐสภาไทยจัดเป็นหน่วยประจ าชาติหน่วยหนึ่งในสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน ตามความในมาตรา ๓ แห่งธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
เรียกชื่อว่า “หน่วยประจ าชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน มีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “The Thai National Group to the ASEAN Inter - Parliamentary 
Assembly” หรือ “The Thai AIPA National Group” 
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 สมาชิกภาพ 
 ข้อ ๒ สมาชิกรัฐสภาทุกคนย่อมเป็นสมาชิกหน่วย 
 ในกรณีทีอ่ายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาสิ้นสุดลง หรือในกรณี
ที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกหน่วยประจ าชาติยังคงด ารงสมาชิกภาพต่อไป
จนกว่าจะมีสมาชิกใหม่แห่งสภานั้น 
 ข้อ ๓ สมาชิกทุกคนต้องเสียค่าบ ารุงปีละ ๑๐๐ บาท 
 
 องค์ประกอบและวาระของคณะกรรมการบริหารหน่วย 
 ข้อ ๔ ประธานรัฐสภาเป็นประธาน และรองประธานรัฐสภาเป็นรองประธาน
หน่วยโดยต าแหน่ง 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร 
และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เป็นกรรมการ 
บริหารหน่วยโดยต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริหารของหน่วย ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และกรรมการบริหารอื่นอีก ๑๔ คน ให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกตั้งกันเองเป็นเลขาธิการ เหรัญญิก 
ผู้สอบบัญชี และต าแหน่งอื่นตามที่หน่วยก าหนด 
 
๖. สถานที่ติดต่อ  

กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ส านักองค์การรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ 
ต่อ ๓๑๖๒ - ๓๑๖๓ 



   

 
 
 
 
 
 

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
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การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน๑ 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ส่วนที่ ๑ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการตรวจสอบ 
ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญตามที่กฎหมายก าหนด และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
๑ . ผู้ ที่ มี ห น้ าที่ ยื่ น บั ญ ชี แ ส ด งราย ก ารท รัพ ย์ สิ น แล ะห น้ี สิ น 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๐๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่   

- ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
- ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

                                                 
๑ ที่มา : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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- ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป 

- ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดี 
ศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป 

- ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายอัยการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป 

- ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
- ต าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นก าหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชี

ทรัพย์สินและหนี้สิน 
- ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 

และสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
โดยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งคู่สมรส หมายความรวมถึงผู้ที่อยู่กินกันฉันสามี
ภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด๒ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นประกาศคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกัน 
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

                                                 
๒ ที่มา : มาตรา ๑๐๒ วรรคท้าย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
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(๒) เจ้าพนักงานของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๒. ก าหนดการยื่นบัญชีทรพัย์สินและหน้ีสิน๓   

วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน แบ่งออกเป็น ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระและผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ให้แสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่ง 

ส่วนผู้ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดี
ผู้พิพากษาขึ้นไป ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป  
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงและต าแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นก าหนด 
ให้มีหน้าที่ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้ งต าแหน่งอื่นตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด นอกจากกรณีข้างต้น ให้แสดงรายการ
                                                 
๓ ที่มา : ข้อ ๘ และข้อ ๙ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ และวิธีการยื่ นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินของเจ้ าพนั กงานของรัฐ 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๗๖ 

ทรัพย์สินและหนี้สินในวันที่เข้ารับต าแหน่งและพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐและทุก ๓ ปี ตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

โดยในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา วันที่ เข้ารับต าแหน่งให้ถือวัน
ปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒิสภา ส่วนวันท่ีพ้นจากต าแหน่งให้ถือวันที่
สมาชิกวุฒิ สภาที่ ได้ รับ เลือกใหม่ปฏิญาณตนในที่ประชุมวุฒิ สภา  
หรือลาออก หรือด้วยเหตุอื่นแล้วแต่กรณี  เป็นวันพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ 
ต้องยื่นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันเข้ารับต าแหน่ง และภายใน  
๖๐ วันนับแต่วันถัดจากวันพ้นจากต าแหน่ง 

ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดพ้นจากต าแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใหม่ภายใน ๑ เดือน ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
แต่ไม่ห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน รวมทั้ง กรณีสมาชิกวุฒิสภาผู้ยื่น
บัญชีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินด้วย สมาชิกวุฒิสภาผู้ยื่นบัญชีผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่ผู้นั้นจะยื่นเพื่อเป็นหลักฐาน 

 
๓. ช่องทางการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหน้ีสิน๔ 

ผู้ยื่นบัญชีสามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
                                                 
๔ ที่มา : ข้อ ๕ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
พ.ศ. ๒๕๖๑  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๗๗ 

(๑)  จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดส่งแทน  
โดยให้จัดส่งต่อส านักงาน ป.ป.ช. (ให้ถือวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบ 
รับบัญชีเป็นวันยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.)  

(๒)  จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ให้ถือวันที่เจ้าพนักงาน
ไปรษณี ย์ ได้ รับลงทะเบียนเป็นวันยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  

(๓)  ยื่นบัญชีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด)  

 
๔. สิ่งที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.๕   

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ใช้
แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยย่ืน
พร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
และหนี้สิน รวมทั้ง หลักฐานการเสียภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดาในรอบปีภาษี
ที่ผ่านมา 

กรณียื่นเป็นเอกสารผู้ยื่นต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ก ากับไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และส าเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า 
พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

                                                 
๕ ที่มา : มาตรา ๑๐๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๗๘ 

ที่ยื่นด้วย ทั้งนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการให้รวมทั้งทรัพย์สิน
และหนี้สินในต่างประเทศ และให้รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว 
ที่มอบหมายให้อยู่ ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่ นไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมด้วย และให้จัดท าเป็น ๒ ชุด ชุดหนึ่งเป็นต้นฉบับ 
อีกชุดหนึ่งเป็นส าเนาคู่ฉบับ โดยในเบื้องต้นให้ผู้ยื่นบัญชีปกปิดข้อความ 
ในส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ในประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๕. การขอขยายเวลาการยืน่บัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน๖   

ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ผู้ยื่นบัญชีอาจยื่นค าขอขยายระยะเวลายื่นบญัชีทรพัย์สินและหนีส้ินได ้โดย
ต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นต่อส านักงาน ป.ป.ช. หากเลขาธิการ 
ป.ป.ช. หรือบุคคลที่เลขาธิการ ป.ป.ช. มอบหมายเห็นสมควรจะอนุญาต
ขยายระยะเวลาก็ได้แต่ต้องไม่ เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก าหนด
ระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยค าขอขยายระยะเวลา
ต้องจัดท าเป็นหนังสือและระบุรายละเอียดตามที่ก าหนด 

                                                 
๖ ที่มา : ข้อ ๑๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
พ.ศ. ๒๕๖๑  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๗๙ 

หากเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ 
เกินก าหนดระยะเวลา ผู้ยื่นบัญชีต้องชี้แจงเหตุของการยื่นบัญชีล่าช้า 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจัดท าเป็นหนังสือ และระบุรายละเอียด
ตามที่ก าหนด 

 
๖. การขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน และเอกสารประกอบที่ได้ยื่น
ไว้แล้วหรือยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม๗   

ก่อนวันครบก าหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
ผู้ยื่นบัญชีอาจยื่นค าขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ
ที่ยื่นไว้แล้ว หรือยื่นค าขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมได้ 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว  
หากผู้ยื่นบัญชีประสงค์จะขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบที่ได้ยื่นไว้แล้ว หรือขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติม ให้ผู้ยื่นบัญชียื่นค าขอแก้ไขบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
หรือยื่นค าขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 
พร้อมค าชี้แจงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

                                                 
๗ ที่มา : ข้อ ๑๕ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์

และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
พ.ศ. ๒๕๖๑  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๘๐ 

๗. การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน และเอกสารประกอบให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป๘ 

การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว 

กรณีที่ผู้ยื่นบัญชีเห็นว่าทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ 
ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่ายทรัพย์สิน หรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นหรือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าของ
ข้อมูลให้ผู้ยื่นบัญชีปกปิดข้อความในส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบ เช่น เลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขที่บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน หมายเลข
บัตรเครดิต ทั้งนี้  ก่อนการเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
ให้ส านักงาน ป.ป.ช. พิจารณาด าเนินการลบ ตัดทอน หรือท าโดยประการ
อื่นใดในส าเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพ่ือปกปิด
ข้อมูลดังกล่าวนั้นอีกได้ 

 

                                                 
๘ ที่มา : มาตรา ๑๐๖ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๖๑  



สิทธิประโยชนข์องสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๑๘๑ 

๘. กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน หรือจงใจยื่นบัญชี 
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ใดจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีเหตุการณ์
อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น โดยหาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้นั้นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมี
พฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน 
หากเป็นกรณีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองเพื่อวินิจฉัยต่อไป 
 
๙. การด าเนินการกรณีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ๙ 

หากผลการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน
พบว่ามีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวน
เพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 

                                                 
๙ ที่มา : มาตรา ๑๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. ๒๕๖๑  



ชื่อหนังสือ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
 (แก้ไขปรับปรุงคร้ังที่ ๒)  
 

พิมพ์คร้ังที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

จ านวน  ๑๘๑ หน้า 

 

จ านวนพิมพ์  ๔๐๐ เล่ม 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย   
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๓ 

   ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 
   โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๔ 
 

ศิลปกรรม นายศักดิ์พันธุ์  เกิดแก่น 
  ต าแหน่ง นายช่างศิลป์ช านาญงาน 
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